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apresentação I

A seleção de poesias envolveu temas carregados da cultura de minorias, dessa 
forma pode se notar que temas como violência, pobreza e fome foram bas-
tante citados, textos escritos com as feridas de quem vive em uma sociedade 
não igualitária.

Buscamos também apresentar sentimentos ambíguos dado por textos ínti-
mos a perspectiva do leitor, podendo assim lhe trazer a absorção de cada um 
baseado em sua própria visão de mundo. Por exemplo, quando falamos de 
violência (ódio), é bem costumeiro que poetas brinquem com os sentidos e 
utilizem -por exemplo - uma "camuflagem de carta de amor" para o que real-
mente querem dizer. Já que a Dor é algo muito recorrente nas ruas periféricas 
do Brasil, talvez isso seja um meio de amenizar o impacto negativo que as 
verdades sobre estas mesmas ruas trazem. Fora a via de mão dupla que é o 
amor e o ódio.

Vemos também forte influência do dialeto em alguns poemas, em "KKK uma 
desgraça" nós podemos ler sentindo a entonação que a palavra "desgraça" (no 
decorrer do texto "disgraça") tem no vocabulário baiano, e outras expressões 
como "baratino", "à vera". Pode-se notar que KKK trata-se de uma "brincadei-
ra" da autora, por se tratar de expressão de risada no Brasil e fazer referência 
ao grupo terrorista Ku Klux Klan dos EUA.

Em "recitar versos" Ederval Fernandes, com poucas palavras, expressa a 
violência de Feira de Santana, terceira cidade mais perigosa da Bahia, ao 
representar a súplica de uma moradora que, sobrecarregada por achar cadá-
veres na porta de sua casa, busca como última opção apenas um pedido de 
pare. Interpretativamente, o autor, em "magia", expressa a violência como 
algo mundial, utilizando várias línguas diferentes para representar o mesmo 
momento descrito que, pode ou não,  ser interpretado como o disparo de uma 
arma que sucede numa morte.



Diante disso, visamos apresentar uma seleção capaz de gerar empatia e iden-
tidade nas pessoas que estão lendo, e acima de tudo conscientização de que 
essas vozes também precisam ser ouvidas, não apenas em discursos, mas em 
sua realidade.

joão victor silva e  rafael sena
Estudantes do IFBA
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Ou vive logo a vida vive que eles nem atura
Favelado loko que assume uma postura
De black embaraçado com nojo das viaturas
Fora das estatísticas dentro da conjuntura
Ele é reboco fino que a parede nem segura
Nuvem enegrecida que descontrola a chuva
É o quadro torto que não encaixa na moldura
É tipo a noite escura contrastando a lua
Elaborando o plano pra aplicar na nossa luta
Vem filho da p... a rua não é sua
Muito menos o tempo
Devolve nossa parte que não tá no testamento
Tática de guerra pra acabar com o sofrimento
Tombar o inimigo tem que conhecer por dentro
Não tem outro jeito
Sempre fui suspeito
A base da mudança só vem do conhecimento
Só não vem pedir pra mim amenizar
Uma das missões pra mim nesse lugar
É pôr os boy em choque pra ele acreditar
tomando tudo dele
pra socializar
Dividir na favela quem sabe igualar
Hem!!
Você quer o quê?
Quer viver
bem?
Se sentir
bem?
Estudar
bem?
Quer comer
bem?
Os meus também!!!



ESCREVO O QUE EU QUERO

(Baseado em Steve Biko)
Imagina
um carro sem motor
faltando água na hora mais precisa
nas máquinas a vapor
Vai!
Imagina!
Hoje não vai ser cruz nem catequese
no canto de luta de Serafina
Enfrentou o fronte
dançando do outro lado prepara a chacina
ascende o cachimbo
É lampião lamparinas
espancaram os meninos violentaram as meninas
De olho no ouro guardado nas minas
Inquisição cruz
luz para os desiluminados
Queimaram pessoas vivas e nem se sentiram culpados
Senta na mesa que
hoje tem cardápio quente
Abre o mapa e retalha o continente
Marca os gados com cruz!!
E se não de vem corrente!
Não tem alma só carne avalia os dentes
Apaga história viva antes da invasão
Traz história morta comemorando data de humilhação
Não!
Deus ajuda?
Não ajuda!!
Deus bençoa?
Não bençoa!!
Ele esqueceu de passar por aqui.



BARRACO NO MORRO

Quem é você pra falar dos meus erros
Tu não me conhece não sabe quem sou
A luta que tive a fome 
Que minha família passou
Onde estava você na hora do perrengue
Porque você não tava lá seu doutor
A sociedade hoje fala de mim
Mas ninguém me ajudou
Todo mundo fala que eu ando armado
Mas ninguém fala que já tentou me matar
O tempo em que o rodo subia o morro
Pra assassinar
E eu na favela botando o terror
Pra matar os moleque pegar o dinheiro
Desculpa doutor pra chorar minha mãe
Chora a deles primeiro
Lá no morro o barraco na chuva descia
Mamãe lavadeira trabalhava em casa de família
Papai desempregado piorava a situação
Alcoolizado da rua sempre de agressão
Eu
Não tive chance
Pois não nasci herdeiro não
Só fiz o que achei certo
Peço a deus o perdão
Era assim
Era assim que o moleque dizia
Era assim que o moleque falava
No beco de uma favela
Pro repórter que o entrevistava.
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QUEBRA CABEÇA

A vida com certeza é quebra cabeça
E também a melhor escola com certeza
A criação que eu tive eu acho que deu certo
Ai que vontade de ter minha vó por perto
Vida humilde um pouco da infância perdida
Paz amor arroz feijão nunca faltou na vida
Mercede iate dolar euro não me corrompe 
Nem tudo compra com grana tem que mostrar que é homem
Inimizade só traz atraso de vida
Fazem o que fazem nossa gente ainda é unida
Paz liberdade realmente tem que ter
Em todas comunidades só depende de você
Rocinha Alta Vidigal Salgueiro Jaca
Lucas Vigário Urano Vila Marta
Vila Cruzeiro Acari Camará Dendê
E as demais comunidades vive à fortalecer
O que tu acha promove a paz com sangue
Mostrar que acha o nosso povo ignorante
Até concordo que não somos estudados
Mas achar que somos burros aí já pegou pesado
É favela com certeza quebra cabeça
E também a melhor escola com certeza
A criação que eu tive eu acho que deu certo
Ai que vontade de ter minha vó por perto
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nas ruas
pessoas andam se atropelando
em compras
passeios
nos seus carros perdem a vida
o rasta bêbado deitado
na Cardeal
me lembrou Malagueta
depois de uma noite rodando mesas de bilhar
com o seu sorriso banguelo
prometia
chegar em casa
dar um beijo na nega
e dez reais
pra ela fazer a feira

no sentido contrário, 

minha gente anda
contra a parede,
numa pobreza esperta.

Sensatez

paixão de um dia
não falta com respeito.





ISSO NÃO É UM POEMA

é o ronco de um Bulldog Inglês
mais um cão com nome de músico de jazz
ou
carro antigo
Monk
bate asas de piano no Oceano Índico
inventores de naufrágios admiram aviões
concorde ou não luas são deuses sem atelier
a cerveja Heineken é a água da vez –
confiram
enfeites serão trocados por
confetes
as palavras raras não interessam
topázio trapézio trampolim pretendo usá-las
sábios telefonam para o ontem celofane aposentado
domésticos furacões
nuvens de sangue
dentro da noite de ampa
Cães só acompanham mendigos
salvos do assalto
burgueses se arriscam de paraquedas proletários
o som nasal é branco
nas ruas serpenteiam quinas
e tiram fotos 3x4
as baratas só estiveram por baixo
- por isso perseguem sombras e evitam solas
- pelos flancos – gritam generais de asfalto
motoboys ex-ladrões artigos não raros
acendem faróis no meu crânio.
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ADEMÁS DE LA SIERRA 

 (para faguagua, moore y e carbonell)
llegamos al fim de la história!
pero...
aún viejo los negros...
¿que hacer?

SANKOFA 

território é o que carrego em mim
e me transporta
para onde eu vim

GENOCIDA 

 a polícia sabe onde atirar
não é no alvo...
a mira é um ponto preto
colado em sua própria retina

DITADURA BRANCA 

 no brasil, a ditadura
nunca se extinguiu
para a gente da pele escura
a anti-lei
o falso indício
o sumiço
a tortura

CHECK-IN 

 gotas do orun abertas sobre a mesa
um afago nos otás, a vela acesa
e as palmas dos obis me dizem: sim
check-in!
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BABAOBÁ
um pai deveria ser qual baobá
nos ver nascer e morrer vezes sem conta
à sombra da integridade
protetora
pronta

SERERÊ 

morrer não é ir além
mas ali
é tirar férias de si



APOLOGIA

I

Vieram falar que, na visão deles, funk não é cultura
que o gosto da elite determina o que é, o que não é legal
cansado dessa merda, acordei, mudei minha postura
esse espírito de luta tem que contagiar geral
cada vez pior, associação da violência à favela
que filhos da tv apóiam a barbárie
sem querer saber o quanto é mal
agravante maior é camisa errada que pintaram dela
e ver cria vestindo, achando isso normal
Compreendi e escuto dizer que o caô está na linguagem
que mc´s fazem apologia e bondes falam só sacanagem
O caô não está só aqui
e é aí que eu fico bolado
pra eles está na origem:
preto, pobre, favelado
O meu som é de lá
da favela
eu também sou de lá
da favela
perguntaram quantos nós somos, somos um só
somos parte dela

II

Andam mesmo dizendo que canto de preto é apologia
que o braço de ferro da elite corta a febre da periferia
do alto dos morros do Rio às baixas que se vê na Bahia
meu poema adverte é quente o chumbo do cano da covardia
O mc do Irajá nos mostra que a favela revela sua bela cultura
que cá como lá o Axé do tambor é quem nos estrutura
na sofisticada levada que embala sua negra escultura
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é de aço osso que sustenta o fogo da arte escura
Pois é Mano Teko eu também sou de lá nasci na favela
quem me vê fora não imagina o quanto estou dentro dela
nas encruzilhadas ensimesmadas volto sempre pra ela
então tá tudo certo minha voz no teu funk é fogo na vela
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I
Mensagens rebeladas
rebeldias digitadas
formatadas nas quebradas
postadas nas encruzilhadas
Enviadas a filhos diletos
netos de avós inquietos
bisnetos de bisavós insurretos
tataranetos de outra história
Meu ego black incorpora
memoriza a trajetória
linka a página da memória
acessa meu negro fugido
Creio mesmo não duvido
Exu compartilha comigo
mensageiro atrevido
cutucada ao pé do ouvido
Pedagogia griô
arquivo correio nagô
galo que sempre cantou
dendê no padê da cultura
Quilombo Favela Rua
quem navega configura
conexão concreta segura
comunicação pela cura





SOLIDÃO DA MULHER PRETA

Eu sinto a solidão da mulher preta.
Hoje vocês vão sair com medo
de Buceta.
Vocês vão ter que me respeitar quando minha poesia eu acabar
de recitar.
Vocês vão ter que me respeitar quando minha poesia eu acabar
de recitar.
Mulher um ser que resiste e é firme.
Mulher quanto mais melanina tiver maior a sua dor,
pouco se tem amor.
Tudo isso para nós é um fator.
Você sabe o que é isso?
Claro que não.
Você que sempre foi feita para casar,
enquanto eu mulher negra,
nós, mulheres negras
servimos só para transar,
Saciar o homem branco.
Homens negros que também vive
a nos maltratar.
Mulher um ser que resiste e é firme.
Mulher quanto mais melanina tiver maior a sua dor,
pouco se tem amor.
É o quê?
É o quê?
Que você quer,
falando da solidão da mulher preta?
Que legitimidade você tem pra falar
da minha solidão.
Então,
você que sempre teve homens jogados aos seus pés
e fica pagando de vítima,
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você pode até ter um cabelo encrespado mas
a cor da sua pele coloca você em
um lugar privílegiado.
Então,
não venha falar
porque você não sabe o olhar de um homem
para uma mulher preta,
só desejando transar,
saciar o bel prazer.
Enquanto com você ele vai andar de mãos dadas.
No final.
vai assumir como namorada.
E a mim,
a mim nada.
Eles me veem como nada.
Então, desgraça, largue desse vitimismo,
desse falso discurso
do feminismo
e fique na sua, porque solidão e feminicídio quem sofre
de verdade,
são as mulheres como eu,
as mulheres estereotipadas,
com traços marcantes de negras das senzalas ,
Fique na sua e assuma
seu privilégio
e tente combatê-los,
mas não venha falar da solidão
da mulher preta
porque você não tem direito!



KKK UMA DESGRAÇA 

Na Rua,
Na rua eu vejo poucas,
vocês são tudo de boca.
Em Judas e Barrabás é tiro a queima roupa.
Pelo preto no poder, pelo poder ao povo preto,
jovem periférica e diretamente do gueto.
Sempre na ativa, sativa que cativa, mandinga e baratino
já é nossa rotina
se pega na aspira ou na cocaína, quer ser super herói
e acabar como curinga.
Movimente sua quebrada com ação comunitária,
autonomia do seu povo é o que te torna visionária.
Me lembro de Assata, guerreira refugiada,
preta linha de frente nessa guerra declarada.
Militância, esforço e disciplina, nesse movimento
eu ainda sou menina
respeito os griô e suas pedagogingas,
preferir beber da fonte, água cristalina.
Vocês,
Vocês falam que Nega Fya se acha demais.
Escuta só:
Babilônia Salcity, onde poeta Marginal vive no limite.
Não teste,
as preta é pra frente na rima que escreve,
nordeste, desacreditaram,
Selva de pedra, 2016, mostrei que tava no jogo
e fui pra jogar a vera.
Peça clemência, 22 anos sendo Resistência,
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pela poesia longe das gaiolas
pela poesia que cospe fogo
pela poesia que traz radiolas
pela poesia que traz o novo
pela poesia dita nos bares
pela poesia que parece míssil
pela poesia que vaga nos ares
pela poesia que não é difícil
pela poesia sem ditadores
pela poesia sem impostores
pela poesia sem panelinhas
pela poesia que é pela poesia
e não participa de rankings
grito pela poesia de todos os dias





ARMADILHAS (FIRME) 

Por dias melhores
Firme
Longe da miséria, da covardia
E do crime
Olhares desconfiados
Nós os pretos sempre vigiados
Tire seus olhos de mim
Enfim...
Tá certo que nunca fui tão bom assim
Ruas trágicas
Veja minha trajetória
E enxergue meu fim
Crime ou castigo
Entre a pele escura e a bala
Um romance antigo
Um tanto tenso
Perverso
Eu não entendo
Esse buraco
Um furo
Sem lembranças
Sem passado
Sem futuro
Ainda que estreito
Ainda que sozinho
Princípio
Existir
Caminho
Firme não vou cair
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MARIA ZÉ POVO

Maria Zé Povo dos Santos
caminha no meio da rua.
Vai compenetrada na vida.
Ela pensa no gargalo
da garrafa da cerveja
preta – doce -
que tomava quando teve seu primeiro
filho. Morto nas mãos da polícia.
A cerveja - era lenda? -
enchia seu peito de leite. O leite
enchia seu peito de espera. Esperança
cavada nas covas do rosto do filho
que sorria.
(Maria Zé Povo dos Santos
todo dia acorda aos prantos
recolhe a angústia em caixinhas
e a saudade em álbuns
de fotografia)
Maria Zé Povo dos Santos
caminha pela avenida.
Vai ao ponto de ônibus e na carga
dos seus ombros organiza-se o dia.
Vai sozinha entre tantas. Oprimida
entre o trabalho, o transporte e a retina
capaz de enxergar mentiras
a quilômetros. Maria Zé Povo dos Santos
constrói países e lidera
famílias
É por isso que ela anda
compenetrada na vida.
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NA PARADA DE ÔNIBUS

eu me recuso a ler notícias tristes
pois que me importa
se alguém morreu atropelado
levou uma bala perdida
ou não sobreviveu a um transplante
se mais um menino negro morreu de pau
se uma velha caiu de cabeça
se uma criança foi estuprada
ou se em nome de deus
mais uma mulher foi
castrada apedrejada degolada
eu me recuso a ler notícias tristes
a vida já não tem tanta importância
é golpe assassinato tiro bomba de gás assalto
todo tempo tem gente morrendo minha querida
e o que tudo isso tem a ver com minha vida
com minhas contas a pagar
ando cheia de dívidas
e ainda tenho que me preocupar com almoço
dar banho nos meninos
de quem é a culpa se aquele fotógrafo
ficou cego de um olho por cruzar
o caminho da polícia militar
se um menino morreu esfaqueado
numa escola no paraná
se lésbicas trans, marielles e mirellas morrem
pelas mãos dos homens
se a cada 28 horas um gay é assassinado
se um negro foi preso no rio de janeiro
por portar água sanitária
 era granada?
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1

Tacar fogo
em alguém 
Desconhecer o eco
do pulmão
quando queima

Espraiar
por tempos
Sem rumo ou
disposição 

Esvaziar os bolsos
Ruminar ódios
num permanente
estado de graça
coletivo

Sapecar o mato
depois sorrir
como espetáculo
do que será

2

Nunca devolver
o murro na jugular
A educação pelo fogo 
Quase um lema
Qualquer corpo estranho
corre perigo 
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Não são tempos para amar.
Calamos, preparando o silêncio
de nosso corpo desguarnecido.

Nem um lençol, nem um cobertor,
sequer um travesseiro:
nossas mãos se curvam sobre nós

para ampararem um sono que não veio.

Não são tempos para amar.
Dilatamos a memória do que somos
na tristeza imensa - do que não temos:

um riso, uma gargalhada, uma mesa repleta
desse conforto contemplado: a secreta alegria
de quem não está só 

diante da morte de todos os pássaros
nesse tempo congelado e frio
pernicioso e fatal.





o pai morto

       para Inocêncio Monteiro

De todas as emoções que detêm,
uma lhe enche os olhos
de uma primavera forte
e quase extinta: o pai morto.
Mas acodem-lhe em forte impulso
a piada, o cheiro da camisa
que ele usava
o cigarro no cinzeiro.
Cheiros. E palavras.
O pai, morto, lhe preenche
o mundo de fonemas; do nada
vêm uma frase, um espírito
envolto em riso:
a lembrança que destaca
os mortos dos vivos.
Um dia ele me disse
que se pudesse, quando viu
o pai morto
no caixão, ele o puxaria de lá, na marra,
para a vida. Estremeci, como num puxão
de orelha; chorei porque também tenho
um pai morto, e o ensinamento
me trazia forças para treinar
esse movimento pretérito
de mudar
o ritmo tristonho do mundo.
Ah, meu amigo,
como poder ser feliz com esse
acontecimento?
Um pai morto é um estrangulamento
em almas frágeis como as nossas,
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postas no mundo para profundos
aborrecimentos.
Ah, meu amigo,
sua dor todos os dias
bate na minha poesia:
martela, martela, martela.
Vejo seu pai, andando pelas ruas
com a elegância própria dos que encerram
em si, sem susto,
a alegre sabedoria
da infinita brevidade.



o gato

Feliz é o gato
que nada sabe
do que ocorre
no Planalto
e dorme seu sono
sem sobressaltos.

Feliz é o gato
que não pensa
nada do que a gente
pensa.
Apenas se deita
no sofá da sala

indiferente aos dilemas
aos golpes do sistema
ao diabo o quatro.

Feliz é o gato,
meu Deus,
Feliz é o gato.
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deguste

Era tão feliz que
Vez em quando
Saía a procurar infelicidades
Como quem caçasse
Borboletas
Espetava-as
Bem espetadinhas
Depois macerava os corpinhos
E as tomava
Demoradamente
Num chá.

ad
ri

an
e 

ga
rc

ia



de olhos abertos

Nada é o que parece ser
No meu corpo de fenômeno
Mas o que parece tece
A única capa
Que não me deixa nua
Seria a esquina
Se não soubesse
A falsa distância.



ampliar

Alongo os olhos
Depois de largo tempo
Na encruzilhada dos equívocos:
Mirrada miragem de estreitos

Simples: saio a uma rua silenciosa
Escolhida a dedo
Vou muito além de 
Espetá-lo no espinho da rosa

Mãos para o alto!
O céu e o silêncio me assaltam
Estou nua e choro
Porque é sempre bom nascer de novo.
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magia

para Raquel

TEU poder
vem do som

SIETE actos
exactos

JUEGO de los 
signos altos

AND it comes
from your eyes

BULLET sound e mais
o teu chamado
MA non
puedo explicar
o que já foi explicado 

MÁS
eres blanco impuro
umbigo obscuro
ERES um feixe
um furo
a fish
on a clear water
sem muro

TEU poder
vem do sol
do som
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LIKE a desert
profundo

E me saravá
dos pecados
DEL mondo.

recitar versos

Você pode
em Feira
recitar versos
logo de manhã

e não parecer 
pedante. Você diz:

parem 
de jogar cadáveres
na minha porta.



língua geral

ofício de lábios
cuja carne cava
no som
uma língua

quase defunta

em febre
o amarelar
da febra
laranja pus

deste incerto fastio
língua geral
fiat lux

rimografias
rodovias
destes mapas

acidentes 
de origem geográfica

um corte cego
seco
no cerne da gramática

a língua no gelo

avanço com o bafo
o ranço da boca
baco
palavras tabasco
malabares arabesco
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a chuva não alaga
ruelas becos favelas
da fala

propago o calor
húmus húmido
o retorno ao motivo
do artesão

a língua em degelo
oráculo ordinário
: coração
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Quebro promessas como a histérica quebra os pratos
E como bêbado em samba de breque perco meu chão.
Perco eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, o mundo inteiro
Tentando agarrar o braço que me acode quando o chão se rompe
Para digerir então a iminência da queda na eternidade que existe entre o 
deslize e o solo
Que quebrará os meus ossos como a histérica os pratos
Se bem que às vezes eu mesmo me atiro aos meus próprios fracassos
Conscientemente ignorando que toda liberdade termina em morte, 

Eu quebro promessas como a queda quebra os ossos
E quebro meus ossos como promessas.
E às vezes bebo vodka no meio do processo. 

Eu sou o cadáver das mil mortes que morri
Ou o fantasma do cadáver que não fui
Mas tire essa arma daí, 
Pelas minhas leis ninguém me mata além de mim. 
E pelas minhas leis a lei que vale é a minha lei.
Tire sua arma daí, ou sua bala do meu trajeto, ou seu trajeto da minha pes-
soa, ou sua pessoa da minha frente, ou sua frente da minha queda
E eu caio como bêbado em samba de breque.
E às vezes bebo vodka no meio do processo.

A vida é longa como um domingo de chuva,
E rápida como um orgasmo
Nascemos e morremos num relâmpago
Numa fila da lotérica vivemos.

E bebemos vodka no meio do processo.



Antes de quebrar como histérica os pratos as promessas
As uso como calçamento do meu chão
Porque por tédio ou ordem andar é preciso
E o tato do pé solicita um atrito
Mas a cada passo, lento, sofrido, paro, penso:
Era melhor ter caído.



estudo anatômico 

Em meu corpo cabe tanto
que cabe o abismo infinito do nada
e tudo o mais

Cabe a fábrica incansável dos planos
os infinitos analgésicos que tomo
pro sem número de dores
que também
cabem em mim

Cabe o bicho enjaulado
indomável que come prazer e dor
e o vigia sacana ao seu lado
que por fingido descuido
abre a porta da cela e o liberta
para depois medir seu estrago
no mundo e em mim

E em mim cabem todas as feridas que esse bicho me causar
E as que ele causar ao mundo também
Porque há um reflexo do mundo em mim
Porque esse mundo fora de mim cabe em mim também
Porque em mim há espaço para todos os paradoxos
e as antíteses e as contradições
e o abismo infinito do nada
e tudo, tudo o mais

Em mim também cabe a infinita dor
Que esse bicho sente quando preso
Cabem seus urros, seus gritos e gemidos
E também o sangue que escorre
Do pescoço em carne viva
Pelo atrito com a coleira
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Poemas não pedem para nascer.
Deslocam o ponteiro daquilo que funciona.
Cinco dedos são insuficientes
muito menos uma cabeça para pensar
a fim de que um poema venha a funcionar
ausenta-se de todas as regras
põe o coração na ré
é preciso ter a fé de que nada vai dar certo
para escrevermos
se fosse.
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Eram espasmos
Eram noites atordoadas
Manhãs nasceram enlouquecidas
Uma andorinha eletrocutada
Gritava de sangue no poste iluminado
Eu sem nunca ter saído
Ia-me para sempre do canal amargo
Com feixes de fogo acessos nas mãos





visita

- Bom dia, dia 9.
Sim, pode entrar.
Você gostaria de algumas torradas?
O dia 8 não quis...
ele estava um pouco nervoso.
Mas eu fiz essas para você.
E também tem café, fique à vontade.

Vocês são muito calados, os dias.
Eu entendo,
é preciso que vocês nos ensinem coisas difíceis
- ninguém quer mostrar a uma criança que o fogo queima, por exemplo,
mas algum dia terá que ensinar.

Nunca mais pude reencontrar o dia 14 com a mesma distração,
mas, eu sei, era preciso haver um dia para vovó morrer.
Sim, realmente, não é nada pessoal 
e nem foi o dia 14 quem escolheu.

Coma e fique bem forte,
e faça o que precisa ser feito.
Na maioria das vezes demoramos a entender o que acontece
- nem todo mundo é tão espiritualizado quanto gostaria
e nós somos mesmo um pouco estúpidos.
Mas depois entendemos, ou aceitamos,
não sei bem.

Acho que nos cansamos de lutar contra os dias.
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dessa vez eu vou nascer raio

dessa vez eu vou nascer raio
singrar à leste
queimar o moinho
libertar os cavalos
incendiar os telhados
inundar as cidades
as cidades vão cair
um ruído óptico,
um imenso e gordo raio azul
fibroso, duro, tenro, agridoce
a alvejar a retina do olho de touro
de um cego na rua que me pode ver
retalho o céu em doze cenários
embaralhados
para engravidar de meus pássaros
não uma lâmpada
sem felicidade
sem infelicidade
não:
raio
o raio é do avesso
pra dentro
um espelho
dessa vez eu vou nascer raio
para lançar-me do farol
passar pelo corpo de
asas amarrotadas
no qual o anjo 
está aprisionado
dessa vez eu vou nascer raio
vulto elétrico da chuva
tristeza da chuva
alegria da chuva
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um gesto sem ossos
um grito sem voz
a primeira manhã 
depois da solidão



apresentação II – Um olhar através da figura da mulher

A seleção dos textos se deu através de um processo de reconhecimento das 
urgências que existem no interior de cada uma de nós. A grande maioria dos 
poemas retrata o imaginário feminino e sua materialização, quando unido 
ao mundo concreto. Em cada edição da revista, pudemos perceber variados 
retratos das necessidades vivenciadas pela potencialização das discussões 
atuais sobre gênero e a delineação dos mais diversos quereres, diante de uma 
realidade que não se preocupou em nos ensinar a agir como seres ativos, mas 
a sucumbir à imersão forçada na permissividade. 

Como havíamos acordado em dividir a seleção em trinta trabalhos para cada, 
pudemos nos surpreender ao percebermos que, mesmo com a grande quanti-
dade de produções disponíveis, algumas delas foram selecionadas por ambas, 
o que fez com que o fundamento da nossa coletânea se delineasse sozinho: 
era a união de um quesito em comum que despertava a atenção das duas, 
voltando-nos para nós mesmas em busca da criação. Como exemplo disso, 
podemos citar a obra Diga trinta-e-três, de Angélica Amâncio, que nos atin-
giu fortemente pela evidência excruciante de uma brutalidade que se repete 
diariamente e pesa em nossos próprios ombros diante do pavor corriqueiro de 
sua possibilidade, sempre à espreita na vida de mulheres como nós. 

Os poemas contidos aqui foram escolhidos como um espelho de nossas pró-
prias consciências, permitindo a reflexão do que é ser mulher, mas, parado-
xalmente, criando o entendimento de que não há somente uma única resposta 
para essa questão. 

Também nos propusemos a desviar brevemente do enfoque e selecionar po-
emas que expressam uma visão da situação turbulenta do mundo para além 
de discussões de gênero, dando ênfase ao nosso país, que atravessa momen-
tos tortuosos, não apenas atualmente, mas desde a invasão ocorrida séculos 
atrás. Explorar as palavras que contam histórias sobre as dores vividas pelo 
povo que ainda resiste remonta a história vivida pelos povos que vieram an-
tes de nós, e o legado que não deve ser obstruído, tampouco apagado. A obra 
Pão, de Ana Célia da Silva, insere uma identificação por ter em sua forma a 



história de muitas outras famílias brasileiras. O poema Trans-parto, de Bruno 
Santana, é uma evidência igualmente bela e dolorosa da realidade solitária 
da pessoa trans no país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. 
Além disso, buscamos relacionar as nossas duas proposições em questão, algo 
muito bem representado pelo poema Beira, de Jarid Arraes, que discorre sobre 
o questionamento do que é ser uma mulher, mas inserindo essa interrogativa 
dentro da esfera racial, quando, para além disso, se pergunta o que é ser uma 
mulher preta, dando outro sentido ao seu olhar. 

Também foram destacados poemas sobre o amor. Este sentimento puro e li-
bertador. Alguns poemas lembram a primeira paixão, a primeira desilusão 
amorosa ou nos faz acreditar ainda mais no amor e no quanto ele existe. São 
poemas que nos levam às nuvens e outros que fazem lágrimas escorrerem, 
mesmo porque nem sempre somos correspondidos por quem nos apaixona-
mos. E então choramos muito, mas não deixamos a esperança morrer, porque 
uma hora o amor chega!

Também foram apresentados poemas sobre racismo. Mesmo porque esse mal 
nos acompanha a cada dia. Esses poemas sociais fizeram lembrar situações 
já vividas na própria vida. São poemas que trazem epifanias profundas e que 
apresentam a realidade em ser negro. A realidade de possuir um cabelo crespo 
e ser julgado como alguém que não cuida do cabelo. É ser negro e ser julgado 
como pobre e que não possui condições de comprar boas roupas, de ter uma 
bela casa. É ser julgado simplesmente pela cor. É uma realidade que não cessa. 
Não possui fim. Infelizmente é uma batalha que parece não acabar. Que mun-
do é este que julga pela cor e não pelo caráter?

Para nós, é de extrema importância permitir que essas vivências sejam conta-
das e, portanto, repassadas. Por isso, nossas escolhas não se restringiram so-
mente à indubitável genialidade dos autores em questão, mas se construíram, 
especialmente, através de nossas próprias realidades, gerando uma coleção de 
obras que falam conosco diretamente e representam aquilo que gostaríamos 
de ver lá fora, falando diretamente com pessoas como nós também. Esse é o 
sentido da poesia.

andressa mares
e géssica trindade

Estudantes da UNEB 
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Porque não sei do mar e das vagas
que os dias claros trazem à praia
vivo a adivinhar, dentro da noite,
os ventos úmidos que por sobre
cordilheiras e vales me vêm
contar o mundo que houve,
o estranho mundo em que amores
navegam líquidos movediços
e derivam para além do sabor,
muito além de todos os delitos.





do meu amor, seus olhos

Direi do meu amor seus olhos
porque os vi primeiro quase que outros
em algo como um espelho, algo metálico.
Eles me olhavam fantasmas quase que mágicos,
eram dois e dourados na superfície prata,
fixos em mim, presos, como se guardas.
Eu o amei sem o ver inteiro: o meu amor,
naquele instante de fantasmagoria.
Direi do meu amor o que não era
sem jamais saber o que seria.
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o que lhe deixo

Eu lhe deixo meus cheiros,
os comprados,
que passo, respingo, bebo;
os sentidos,
que expiro e transpiro.
São meus indícios,
sou eu
que insisto ainda
no seu corpo que me deita
e deixa.
Eu permaneço em seus dedos,
em seus dentes,
em seu dentro,
e não há água que lhe lave
que me leve ao esquecimento.
Eu não lhe deixo.



fogo

gasto sempre mais
do que ganho
não em coisas
que sobreviverão à minha morte
mas em comida, bebida
algum presente para minha filha
prazeres fugazes
uma esmola para o severino
que vive na rua
e é a pessoa mais nobre que conheço
se minha casa pegasse fogo
eu salvaria o fogo

ci
de

 p
iq

ue
t



natureza-morta

esta maçã veio da terra
de alguma cidade do interior
chegou ao mercado da minha rua
onde a comprei anteontem
pensando em você, que come frutas
e um pouco em mim, que deveria comer
dormiu uma noite na minha geladeira
rodou a cidade uma tarde inteira
dentro da sua mochila
e por muito pouco
deixou de cruzar o oceano
rumo a berlim e moscou
e de conhecer a fúria dos seus dentes
e a doçura da sua boca
em vez disso
ficou aí sobre a mesa
condenada ao triste destino
de natureza-morta
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querido Fernando
que saudade da tua Pessoa
de te ter com o poente
das noites desassossegadas
despertar ao lado teu
tu eras os meus braços
as minhas pernas
as minhas uvas
e a minha maçã
eu te beijava os lábios
te desabotoava o terno
e tomava o teu chapéu
às vezes tu eras Alvaro
às vezes eras Alberto
às vezes eras Ricardo
e nas outras me bastava
que fosses apenas Fernando





óleo do ódio
inscreve dizeres
tudo se move com
óleo do ódio
ungidos motores com
óleo do ódio
gênio da desconfiança
administra finanças
povos cobaias
bombas nos laboratórios
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imersão

dormi sobre o teu livro
senti todas as folhas me abraçarem
deste-me longos beijos nos capítulos
as vírgulas lamberam-me
pontuaram-me
no sussurrar das tuas reticências
tu me arrepiavas
mordiscavas-me com a tua sutileza
enfiavas-te pelas minhas fendas
e teus versos deslizavam-se em meu corpo
tais quais versos de seda
pressenti tua presença em cada linha
em todas havia o teu perfume
e eras tu que passavas as minhas páginas
conhecias-me os detalhes
desvendavas meus segredos
:
com a língua
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MOTTE #234

Esse annel que tu me deste
era vidro e se quebrou.
GLOSA
Ninguem diz, na Zona Leste,
“Dar-me queres o teu cu?
Vou foder, si gay és tu,
esse annel que tu me deste!”
Mesmo quando o gay proteste,
dá na marra! Eu tambem dou,
ja que cego agora estou.
Por, na infancia, ter negado,
meu “zoclinho”, ao ser jogado,
era vidro e se quebrou.
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MOTTE #235

Esse amor que tu me tinhas
era pouco e se accabou.

GLOSA

Si fui bicha das turminhas,
eu tambem jamais diria
“Então era phantasia
esse amor que tu me tinhas!”
Sempre estive certo, em minhas
conclusões, de que dei show
de palhaço e quem gozou
de mim nunca teve dó.
Mas o orgasmo, em meu gogó,
era pouco e se accabou.



Fala na tua voz acústica
que me acha

corrupta
transviada

víbora
mitológica

diga que eu tenho
tentáculos onde a mão no chega

lamba as minhas
gangrenas cálidas, amor

suave carne oceânica
e toda estrutura

que você não toca
(em mim)

parece um crime
eu me esfrego

até me machucar

Os meus 3 navios
a mercê do teu naufrágio

a minha hipnose
tantas partículas
de hipnose atroz

não sei o que fazer
com a tua lembrança

e eu te amo agora
como um doente
em fase terminal

Entenda a minha fome
entenda o meu grito

de mil línguas
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todos os meus líquidos
corporais

escorrendo da fonte
entenda as minhas pupilas

dilatadas
e essa minha noite de

demônios
que eu vesti de tormentos

nunca exorcizados
não me exorcizo nunca

quero triunfar nos pecados
todos

bebo na fonte do éter
desonro alguns deuses

o verbo caber é pequeno
e eu tenho espaço demais

não gosto de convites
tão prosaicos

invada que eu gosto mais



Antes que chova
(Último poema)

Antes que ele venha eu já sou feliz.
Se ele vem às três da tarde,
eu já amanheço iluminada
pelo por vir do tempo,
e as horas caminham languidas enquanto eu me banho,
perfumo e me preparo
para sua chegada.

Ainda antes que ele chegue
Meu corpo está calmo e prenhe de sua presença.
E quando ele chega, eu já estou
Luminosa pelo fim da espera.

Antes que ele chegue eu já sou mulher,
Sou inteira e nada me aparta de mim.
Ele a mim se acrescenta,
onde nada falta.
E este excesso de aço e negrume,
estes brancos que se desenham
em barbas no seu rosto
esta boca de libélula nas minhas madrugadas
a mim se somam.

E apenas por que sou inteira
ele vem completar-me ali,
onde nada falta.
E o afeto que tange nossas almas
nos emancipa e dilata
como se o amor pudesse
ser todo feito de asas.
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Frutos Estranhos

Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Strange Fruit, canção interpretada por Billie Holiday.

No tempo possível,
talvez na chegada da noite enlutada
os frutos estranhos serão colhidos.

Alguém romperá o talo desnatural
que lhes enlaça o pescoço
e lhes suspende como frutos negros,
estranhos,
à beira da clara estrada.

Alguém enterrará fundo os frutos: sete palmos cantados
num aleluia que abre as portas do céu
como quem mostra o caminho secreto
para o quilombo possível.

No ventre terroso e úmido de breu,
os frutos estranhos criaram raízes enormes
e cresceram altivos, como árvores brutas
que à noite entoam lamentos e juram voltar
numa revoada de violentos fantasmas.



NOMALI

“O filho que não fiz/ hoje seria homem.
Ele corre na brisa/ sem carne e sem nome.”
Carlos Drummond de Andrade
Ela não virá.
Sua presença ficará dependurada no céu das possibilidades.
Como a música que leva o seu nome,
ela será bela e fluirá de uma ausência encantada.
Enquanto ela não vier,
flutuará no horizonte uma menina esguia.
Seria aquele o seu nariz?
Teria ela os meus quadris?
Como explicar a ela:
filha, todo amor é por um triz.
Sabemos que ela não virá
e sua ausência preencherá as madrugadas.
Levantaremos com os ouvidos exaustos da ausência do seu choro
dos meus peitos brotará um leite de esquecimento
e cada dia seu será repleto do silêncio deste nome.
Enquanto ela não vier
seu não-ser devastará a terra
e nada mais que se plante, se erguerá
sem que a sombra desta dor marque as colinas.
Nós seguiremos,
e seremos um para outro o que é feito do vento nas Maresias.
A falta dela preencherá todos os dias
e nosso silêncio perdurará como as pedras que ferem a Água,
Até o dia em que,
apaziguada, ela venha dilacerar o mistério do seu próprio nome.
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você põe toda a minha existência
dentro da sua boca vermelha
de mulher

você lambe todos os meus dedos
com o seu verde-escuro
de mulher

desligamos todos os sons

e eu ainda ouço o mar
onde você ficou
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CONTAS A PAGAR

Todos temos contas a pagar
Por isso somos tão saudáveis
E maldizemos o mel do inimigo

Contas a pagar
Nosso andar barulhento
A buscar
Pelas portas abertas
Nosso nascimento
Pelos falsos poetas
E agora isso é certeza

Todos temos contas a pagar
Não há poder que mude nossa natureza
O que muda são os planos
O que temos
E o que somos

Não há mudança que nos impeça
Na dor inflamável dos grilos e centopeias
Todos temos contas a pagar
E a odisseia
O que impede não é o tempo
Quem dá menos?
E o que somos?

Contas a pagar
Justo no momento da ceia
E o que conta não são os salmos
Respira e escreve na areia:
“O que temos é o que somos”
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1.
choque
ou 
pancada 
produzidos
por 
um 
corpo
que,
em
movimento 
rápido,
atinge
outro 
com 
maior 
ou
menor 
intensidade:    
2.
incisão 
ou 
marca 
deixadas 
por 
tal

choque 
ou 
pancada:    
 3.  
ato 
ou 
gesto
pelo
qual
alguém 
alcança
ou
tenta
alcançar
pessoa, 
animal 
ou
coisa
com 
um 
objeto
contun
dente
ou
cor
tante:

4.  
ferimento,
ferida,
corte,
ou 
outra
lesão 
resultante
de 
tal
ato:    
5.
ação
súbita 
e 
inesperada:   
6.  
aconte
cimento 
súbito 
e 
in
esperado:    
7.  
abalo, 
choque,

comoção
moral:    
8. 
rasgo, 
lance:    
9. 
ímpeto,
impulso. 
10. 
man
obra 
desonesta, 
com 
o
fim 
de 
enganar, 
prejudicar,
roubar 
outrem:    
11.  
talho 
que
se 
faz 
na

seringueira 
para 
se 
obter 
o 
látex. 
12. 
grande 
porção 
de 
pessoas 
ou 
de 
coisas 
que
 saem 
e 
entram 
duma 
vez:    
13.  
o
canto 
da 
ara
ponga.

3. GOLPE. In: NOVO AURÉLIO Eletrônico. CD-ROM. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s.d. Acesso em 12 

maio 2016.





Sobre bichos e bichos

Faz quase três quartos de século
que Bandeira testemunhou um bicho
revirando o lixo
para encher o bucho,
e no final o bicho não era bicho;
quer dizer, era bicho humano,
mas de si destituído,
como as ratazanas famintas
que deslizam pelos cantos
esconsos do centro
fétido da metrópole.

Quem circula pela metrópole
na adolescência do século XXI
vê os descendentes do bicho de Bandeira
fumando algo que já não se parece com cigarros
e que os transforma em entidades elétricas,
com os olhos incendiados,
emergidas de tocas e covas
para estragar a paisagem
e a paz dos cidadãos de bem.

Os novos bichos ainda reviram o lixo
para acalmar o bucho
quando o bucho protesta.
Isto é:
os bichos pobres ainda comem
o desperdício dos bichos ricos,
ou nem tão pobres
que não possam deitar fora
o que não cai bem no paladar
dos bichos não humanos
guardados dentro de casa.
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crime passional

proibi
        dama r!

cenas de trai paixão

faca de ponta não é flor!

riso sarcástico
contramor

ta-
pa na cara que levou
a desaparecida dama
que causou
muita confusão
aglomeração
capoeiramurrosanguechão

fúriamãonalâmina
fugaloucamuro
perna traiçoeira
quedador
peixeira contrabucho
muito chororror
alguém na multidão
disse que:
– o demo é tentador!

e lá se vai
mais uma vida
nessa sexta-feira.
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A vida vai nos berçando,
porque somos mesmo crianças.
E o tempo assiste a tudo
com o dedo em riste.
Quem nos ensina é a falta,
não a flauta de canções belas.
A poesia é a vaga estrela,
longínqua vela.

an
to

ni
o 

br
as

ile
ir

o





A FOME DO MUNDO INTEIRO

“O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato.”

João Cabral de Melo Neto

o amor comeu quatro quilos meus
doou minhas roupas aos pobres
roeu, até à carne, meu apetite esvaído
e até o brilho no espelho,
pôs na bolsa e carregou correndo.

bem
vertido em mal

o mal
por vezes fantasia-se
de cordeiro
pra pular carnaval

o bem e o mal se perdem
no bloco
já não são o que agora
vos digo

o amor tem fome
e pronto:
ponto final
palavra é mais fácil que
silêncio.
efetuar o silêncio exige
estreitezas
paciência de ouvidos
calmaria de bocas

palavra veste
silêncio despe
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LUTO

Não haverá outro dezembro
como aquele em que beijei meu pai
pela última vez, a testa fria
de um homem morto.
Que ontem foi aquele
em que, juntos, enfeitamos a árvore?
O silêncio é de ouro, me dizia.
Sinto em mim cada quilate.
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TIRAS TIRÂNICAS

(1) bebi muito geladinho de ksuqui comprado com dinheiro de bozó que 
mijei é claro antes de pegar (2) comi muito pastel sem carne com dinheiro 
da pipoca de São Lázaro que comia antes de jogar no Ori (3) tomei muita 
sopa de letrinha com as verduras e os ossos do açougue de seu Aurino que 
pegava na xepa da feira do mercado  (4) fiz muita espada com a madeira 
jogada fora do resto do dia das lojas que vendiam tecidos na Baixa dos 
Sapateiros (5)  guardei muito carro na Fonte Nova do desterro para gastar 
tudo de pastel e esfirra com carne de cachorro do chinês da ladeira da 
praça (6) comi muito bolo de milho fiado no Aquidabã para pagar se ven-
desse bijuterias que enferrujavam até o final da tarde (7) vendi muita loló 
para a rapaziada que cheirava na intenção de pegar a mina que esperava 
a gente tomar o primeiro tombo (8) me fiz de comprador de camelô para 
o gado comprar e se não desse rabixola levava o meu para pagar a vaga 
na Saúde (9) sempre via Batatinha descer a ladeira do jogo do Lourenço 
em direção ao mercado e ao nos ver falava tranquilo e arrastado: olá (10) 
Floripes matou cinco e era uma bicha que gostava de flores e ai de quem 
tentasse enganar o viado fino com flores feias (11) seu Antônio nos desa-
fiava a descobrir charadas e se desse certo ganhávamos chiclete adams 
xibiu negobom e embaré 
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o que eu sei da filha de agamémnon

para lá de tudo isto o teu entendimento
um campo de feno exposto no interior da lente
antes do golpe da luz
quando a precisão de um momento te invade
e se vira exposto sobre si próprio
como papel de prata na violência do vento
e altos edifícios de pedra selam as saídas
de ruas interiores por onde carros circulam
a baixa velocidade
diz lá agora: não sei o que isso é

o que eu me lembro não é
o que nenhum poeta da antiguidade
pudesse ter deixado escrito
em versos a que sopro nenhum
imprimiria o ritmo da fala
onde ela assomasse de carne e osso
não uma criatura literária
mas a urgência de um corpo livre de enredo

o que eu me lembro dela
é um dia de parada quando o suor
me colava a camisa ao corpo
e a segui por entre a multidão
para lá dos guardas e das linhas de gente
reunidas para ver soldados desfilar
o que me lembro
é entender que pode ser um erro gracioso
a conclusão mais lógica de um passo
e reparar que forma nenhuma
traria de volta o momento antes da manhã romper
quando o rosto encontra o seu duplo
na superfície vítrea de um lago
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claro que nada disto teve nada
de uma quietude campestre
a limpidez de uma manhã mitológica
cortada pela seta de um deus em degredo

segui-a e perdi-a e tornei a encontrá-la ainda
em ruas paralelas onde os cafés ficam vazios
a meio da tarde por causa do estado de sítio da rotina
e há secretos motivos cultivados atrás
de portas que se fecham subitamente
mas não aprendi nada do mundo dela
nem poderia precisar a extensão do seu segredo

peão e estratega
o que ficou comigo muito tempo depois
foi essa longa caminhada de muitas centenas de metros
por ruas cheias de gente
o cabelo preso que lhe caía pelas costas
o que lhe ia chamar eu antes que soubesse o que fosse
pó, ouro, o corte de papel na memória de um fantasma
inevitável, real mesmo antes
da manhã se derramar com a luz
na impessoalidade de um quarto estranho
depois de uma noite de insónia

Oxford, 3 de setembro de 2017.



ODOYÁ

A primeira mulher formou-se no rio
incrustada nas pedras

Espécie Nzinga entre lírios e corais
da pele, ainda em construção, ecoavam cantos

Os olhos, voltados para dentro,
ampliavam toda essência

Lento movimento de corpo
irrompendo ondas

Soube-se que nessa época desembocou no mar
os homens, em espanto, adornaram seus pés

Cresceram-lhe guelras
mergulhou dentro do silêncio de um peixe.

Daí o seu som eclodindo o mar
a sua volta prometida

Esse céu cor de helianto
e essa Terra sempre grávida
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CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Não sei em que reunião ordinária
resolveram que eu nascesse.
Não sei que insondáveis ventos
pediram que eu viesse.
1967. Novembro.
Em plena ditadura, recebi
logo de frente, uma granada
que fez com que meu coração
para sempre gemesse.

Não entendo acontecimento
tão vão, tão supérfluo, como esse.
Os alto-falantes do povoado
em profunda ironia
cantavam “Índia”, enquanto
meu pai soltava um foguete.
Para que essa comemoração
tão besta? Para que essa festa
diante de raízes que se desfalecem?
Desde então morro dia sim
dia não.
Desde então a melancolia de ser
é um arremedo de intenção.
Desde então Hamlet me assombra
e Ofélia me aconselha
a amar os salgueiros
perto dos riachos
que habitam o quintal.

Virginia Woolf diz: ‘não,
encha os bolsos de pedra
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e morra com leveza:
a água te leva
mais leve, menos presa
à terra, à mágoa
desse nascimento
tão à toa; desse sofrimento
que nunca te perdoa.’



TRANS-PARTO

Me pari.
Me reinventei.
Rompi o cordão umbilical
(cis)hetero-terrorista
Que me acorrentava
Me afastando de mim.
Fui meu próprio parteiro,
Comi a placenta
Cospi,
arrotei pra seguir.
Pari a mim mesmo,
Construindo a face
que sempre desejei,
Sou ciborgue.
O corpo feito
De retalhos,
De ti, de mim
De ( nós )...
Sou eu .
Um pouco
De um montão
De gente
Que já não
Pode ser.
Sou bicho
Desnudo e
(des)humanizado
Desbravando o mundo.
Horas me sinto humano
Outras quero ser o Bicho
Indomável, insano, feliz.
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Senti as dores do meu parto
Planejado, desejado!

Me dei o nome
Que sempre quis ter.
Desenhei cada parte
do meu corpo
Sou engenheiro
de mim.
(in)perfeito
nos detalhes
Transgressor
Na escolha
dos fármacos
(in)certos.
Me gestei por anos
Cheio de medos
Sofrendo pelo que (di)riam
Ao me ver grávido
De mim.
Me fortaleci
entre os m(eus)
Nas trincheiras
Margens do (des)caso.
Embalado nas
redes e nos a(feto)s...
Me gerei na certeza
De que depois
não me sobraria
um teto,
O amor de muitos
Desapareceria
(Des)amor!
Emprego
Saúde , escola



Família, religião...
Pari sozinho.
Sem ninguém
por perto pra me abraçar
Ou celebrar
pelo que nascia
De mim.
Sangrei sozinho.
me banhando
De resistência.
Vontade de seguir
Cantando esse parto
tão sonhado
Por aí...
Pensado há tempos
Pela necessidade
de ser: Pluri,
Multi, bicho
Gente...
Dono de mim.





MÃE

Há cicatrizes por todo o meu corpo
E sem perceber eu sei que há.
Infindas.
Há cicatrizes que machucam mais
E a ausência do seu perfume é uma delas.

Há feridas doendo até agora
No tornozelo esquerdo
No coração do peito
Doendo sem parar.

Há a sua falta até no ar
Falta da sua boca ao meu lado
Da sua voz barítono
Do olhar preto carvão.

Eu vejo você em cada gesto
Vejo brilhante nos meus sonhos
Te dando banho no banheiro
Me dando banho por inteiro
E sem cansar.

Há cicatrizes em meu corpo
Não sei curar
Nem sei se quero
As guardo assim
Como uma forma
De te guardar.
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DÉJÀ VU

Na borda do olho:
lágrima.
Garganta e nó.
Tirania – 64:
chumbo.
Democracia?
Exílio, sangue, chão.
Dois mil e dezesseis,
dezessete de abril:
Noite fechada de açoites.
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ozCAVALO MARINHO

Pairo entre as vozes cortantes
que escapam da TV ligada
sem nenhum ouvinte
(penetram meus ouvidos como lâminas)
os naufrágios permanecem
no além-mar
de tantas vidas.

I.
Navalhas se dobram para dentro
da carne, e
embora rasgue, não sangra.
O interior de uma mulher doída
é inteiramente silencioso
vasto, engenhoso
lugar onde as cicatrizes perversas
dançam bordadas de pedras
desenhando entre seus dedos
o medo e a solidão

II.
há nos olhos de uma mulher doída
dois rios endurecidos
petrificando os versos
entre os dedos da mão.



DESCALÇOS

O tempo escorre,
mas na palma dos dias
há ainda o silêncio
das crianças mortas.
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I.
Levanta-se
e num giro
põe-se ao banho
que dura menos
que o cair da água
escova os dentes
enquanto come
não tem tempo
a perder
e corre,
antes que passe
o ônibus – se vier lotado
não é novidade
crachá, macacão, os óculos
ligar a máquina e fazer parte
da engrenagem

II.
a máquina consome o dia
a fábrica dilacera o homem
as peças se copiam numa
iníqua igualdade
o suor que
percorre o corpo
não paga o sangue
que pinga
em lágrimas que se perdem
hora extra
as contas pedem



o chefe exige
quem não quiser
o caminho
 é sabido
sua humanidade escorre

chega em casa
todos dormem
banho, a cama gelada
o sono que o consome
mas nada de descansar a alma



A POESIA NÃO IRÁ

nem mais longe, nem mais fundo
que eu mesma.
Presa
dentro desta jaula
no contemplar diário que são meus olhos
no pensar diário que ocupa
todas as horas dos meus dias
presa
a estes dedos na superfície
sem vislumbrar o fundo
ou o peixe cego
luminoso por entre o escuro.

Pobre poesia minha
pobre
sobrevivente, parasita
atada às minhas costelas
sem poder plantar-se
terra adentro
pendurada pelo sol
ou pela asa de um pássaro.

Amarrada a esta pele
a esta carne
a estes ossos.
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nNA BAÍA

Há um Tempo
enterrado na Baía
de todos os Nkissis,
sob as águas salgadas,
amalgamado entre peixes
e outros bichos marinhos.
um Tempo
sem ponteiros, números, letras

Há um Tempo
enterrado na Baía
de todos os Voduns,
espaço-cabaça Kirimurê
dos primogênitos.
Lá Ele não corre,
pressa não tem.
Anda no compasso,
marcação sonora de trilhas percorridas.

Há um Tempo que só pode ser visto na Baía,
sem chapeleiros, valetes de copa,
bichanos risonhos,
Um Tempo que não pega na cabeça de gente,
não baila no barracão.
Muitos dizem já o terem visto passar
poucos nunca o perderam,
gringos o confundem com dinheiro.
Há um Tempo que só pode ser visto na Baía,
minha Baía,
com h.





DE TODAS AS PALAVRAS

De todas as palavras
a de que mais me envergonho
é a palavra amor
nunca aprendi a proferir: “Eu te amo”
gostaria, no entanto,
que entre mim e o verbo
nada existisse de oblíquo
só assim poderíamos
(quem sabe amar)
sem aquelas tolas advertências
da carne da qual somos feitos.
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Poema materno inacabado

Mãe é feito sangue consagrado no parto,
o coração trêmulo.
Memórias de mãe são como sangue.
Sangrar é anúncio, pois que mãe é matriz.
Sangue é via veias artérias vida.
Memória tem artérias e são vermelhas.
O sangue marca os ciclos e se lava
com água, amor e silêncio.
Quando a menina em susto vê o sangue,
vem a mãe, e vem a água,
e lavam os panos.
Pois que mulher existe entre panos,
e o silêncio é ouro.
A natureza fala por gestos e lágrimas e sangramentos,
o que também se conhece pela palavra amor.

A mãe se desdobra antes de retornar a si mesma,
em concavidades.
Agora cabe à filha o mesmo ancestral gesto
de trazer a água e lavar
as marcas do corpo quando não sabe de si mesmo.
E o silêncio é outro.

O cuidado sustenta o existir,
sem palavras.

Mãe é feita de concavidades,
colos que se estendem por sobre os dias,
e através das noites.
Nunca se ausenta a mãe das madrugadas,
mesmo se as madrugadas podem trazer sua ausência.
Não deveriam.

Mãe nunca é ausente,
Ela transparece nos gestos e legados.
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VOO

SE   CORTO
A   ASA
DAS  PALAVRAS
ELAS  FICAM
SEM  PALVR
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POEMISSÃO

...desenzalar
a cognição, desacoturnar
as veredas,
desconhecer as fardas
e desenquadrar as
esquinas,
aguçar as teias,
esparramar pigmentos
plantar nas brechas da carne
encrespar
as espirais,
me aquilombar
na confluência malunga,
me umbigar nos quintais
como semente forte,
fecunda
receber passes
de agrado e segredo
me nutrir da doçura
dos grandes pequenos
amar...
com mais cor,
escurecer a
afirmação
pra firmar os vestígios,
aquecer os silêncios
de vida e presença
aos que virão.
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APOLOGIA

I
Vieram falar que, na visão deles, funk não é cultura
que o gosto da elite determina o que é, o que não é legal
cansado dessa merda, acordei, mudei minha postura
esse espírito de luta tem que contagiar geral
cada vez pior, associação da violência à favela
que filhos da tv apóiam a barbárie
sem querer saber o quanto é mal
agravante maior é camisa errada que pintaram dela
e ver cria vestindo, achando isso normal
Compreendi e escuto dizer que o caô está na linguagem
que mc´s fazem apologia e bondes falam só sacanagem
O caô não está só aqui
e é aí que eu fico bolado
pra eles está na origem:
preto, pobre, favelado

O meu som é de lá
da favela
eu também sou de lá
da favela
perguntaram quantos nós somos, somos um só
somos parte dela

II
Andam mesmo dizendo que canto de preto é apologia
que o braço de ferro da elite corta a febre da periferia
do alto dos morros do Rio às baixas que se vê na Bahia
meu poema adverte é quente o chumbo do cano da covardia

O mc do Irajá nos mostra que a favela revela sua bela cultura
que cá como lá o Axé do tambor é quem nos estrutura
na sofisticada levada que embala sua negra escultura
é de aço osso que sustenta o fogo da arte escura
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Pois é Mano Teko eu também sou de lá nasci na favela
quem me vê fora não imagina o quanto estou dentro dela
nas encruzilhadas ensimesmadas volto sempre pra ela
então tá tudo certo minha voz no teu funk é fogo na vela
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yEU VOU FALAR DO MEU SANTO

até sua fé desabar
eu vou cantar pra Jurema
vou chamar as Pomba Giras
vou saudar Iemanjá
por mais que vocês tentem
demonizar nosso sagrado
cada vez mais cabeças
encontram seus Orixás
que os Deuses
nos livrem da ignorância
êparrei Oyá
eu só vou descansar no dia
em que a nossa língua materna
seja Guarani ou Iorubá





ARMADURA

Tenho medo de me apegar ao chão
acostumar a viver por baixo
e esquecer como se faz para levantar
mas medo de cair
eu perdi faz tempo.
Tenho medo que o meu amor acabe antes de ser feliz,
meus filhos guardem na memória a lembrança de um pai que não sou eu
que os amigos não me reconheçam quando nossas fotos ficarem velhas
mas medo da solidão
eu não tenho só.
Coragem é todo passo dado na direção oposta ao que somos quando até o
nosso maior inimigo passa a ser uma conquista
e nem o mais traiçoeiro fracasso pode desonrar a nossa luta.

Quando a gente vira freio
teme ser quem é
mas tem ainda mais medo de não tornar-se quem pode.

Só não tem medo quem
não tem nada/ninguém a defender.

Coragem é um combustível-combustão
surge quando impossível
não carece de permissão para fazer.

Defenda a sua história
sua alegria
defenda seu amor
Defenda-se
caso contrário, ninguém jamais lutará por você.

Sentir medo é ser humano
mas ter coragem é inventar Deus dentro de si.
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1
eu sou uma mulher preta
da água doce e quero aprender mais
sobre os peixes que moram no mar
(entre tantos)
eu sou mais uma
que erra e ama
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genealogia dos meus pés

I
Parece que o dia que acaba me bebeu num gole só
pra matar a insaciável e ressuscitá-la às garfadas
na beira da mesa de família não tenho um lugar
quando menina sentava no chão
ao lado de minha irmã
porque a avó fazia distinção entre os netos pretos
os netos brancos
os filhos dos sãos
as filhas do louco
e daquela evangélica que entrou no clã
o antonio não ia conseguir mulher melhor mesmo
mesmo que tentasse do avesso ser-se em consequência de recomeço
um novo homem
ideias ajustadas
seria bom que gostasse de lucro financeiro
e parasse de rasurar traços sem início
a avó não sabia de nada
além disso,
não sabia de nada

II
minhas filhas,
a mãe sussurrou no alpendre da morte,
atrás da garagem onde um menino passou a mão em mim,
vocês são
as pernas mais fortes
do gigante

pa
lo

m
a 

fr
an

ca
 a

m
or

im





Bebê a bordo

‘Que brilho é este negro’?
É o brilho do sangue no asfalto
Dos bebês do Curuzu
Negras crianças insurgentes
Desesperadas, abandonadas.
Negra juventude transviada?

Seus frágeis corpos metralhados
Seguem a bordo do grito de justiça,
Espalhados pelos blocos afros e MNU
Pelas ruas da Liberdade e Curuzu.
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Pão

Podia faltar a reza,
A fé, a luz, a água
Mas não o pão,
O jornal, o afeto.
Todos os dias.
Ao cair da tarde,
Ele os trazia
Debaixo do braço
E no abraço.
Com sua farda caqui
De botões dourados
Ariados com kaó,
Que escurecia
Seu rosto e suas mãos
De preto sarará.
Um dia faltou o pão.
Ele não resistiu
E nos faltou.
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DOIS POEMAS PARA TEU NOME

1.
Sei teu nome de cor, teu nome completo
aberto feito uma flor, uma flor silvestre
doce e perversa, ácida e inerte.
Nenhum vento balança teu nome
enorme, parado no mundo, como perdido musgo
grudado nas funduras de um palácio de bronze.

2.
Teu nome completo é um poema:
Verso de um epigrama, ou dor de uma elegia.
É uma lenda enorme, uma canção, inscrição
no Oráculo de Delfos:
Destino sem remissão;
mas uma alegria.
Epitáfio, podes gravá-lo em mim,
aqui, nessa veia.
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Eu te soltei no mar

Eu te soltei no mar,
pelo peso dos dias naufragados,
eu te soltei no mar.

Com rosas de leite e sangue,
pressinto, ainda que

Pacífico,

Índico,

afogado em Atlânticos:

que não sou trovador,
não tenho cantar de amigo.

Vim de Ododuwa.
Não canto o mar.

ar
i s

ac
ra

m
en

to





PARA CONCEIÇÃO

Quantas das nossas “Vozes-Mulheres” calaram?
A dor e a repressão em quantos peitos moraram?
Quantos de nossos filhos já nos tiraram?
E quantos das nossas vidas apagaram?

Nossa pele preta escrita deu vida á nossa arte
As chibatada ainda arde
Nossa inspiração renasce

Aprendi com Conceição
Que somos Negros-estrelas, juntos uma constelação
Valorizei minhas vivências e escrevi Poemas de Recordação
De tudo aquilo que transbordava e não cabia mais no meu coração,
De geração em geração
Levo comigo a escrita
Ás vezes cruel e vivida
de quem teve que voar,
pois já não
tinha
mais
chão

É nossa arte escura tomando conta dessa estrutura, não queremos mais
censura
Meu ventre exala literatura
Sou fêmea- fênix me recompondo depois das queimaduras
Minha armadura é tudo aquilo que seu dinheiro não pode comprar
Então que venha me atacar
Eu já cansei de te ver matar-nos
Nós eu peço pra Nossa Senhora desatar
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Eu sei que tu não quer me ouvir, boy
Mas eu tenho muita história pra contar
Da Velha à Menina
Segredos de sobrevivência
E Bendito o sangue de nosso ventre
Eu levo com a minha essência

Eu quero
Todos os olhos em noiz, tô no pique Emicida
Não estamos mais sós
A minha força vem de mina
Eu luto com minha voz,
Tão potente quanto Djamila
Papel e caneta são os meus heróis
Não tem mais como fugir,
Já nasci dependente lírica.

Amor pelo meu Corpo-noite
Que já temeu a dor do açoite
A nossa força vem de longe
Minha glória não foi sorte, jão
A história que eu carrego está nos calos de minhas mãos
Eu já recebi muitos ‘’nãos’’
Aprendi a ser redenção
Hoje quero ser vida inteira
E transbordar em versos como fez Conceição.



Eu sou

O racismo quase me mata outro dia
se não fosse Nelson Mandela
Maya Angelou, Lima Barreto, Oliveira Silveira
ai ai...
o racismo, esse perseguidor
mas estou bem com vocês
Nina Simone, Luiza Mahin, Dandara

o racismo não me deixa dormir
porque ele não dorme
fico desperta com Ray Charles, Marvin Gaye
James Brown me disse que posso mais além do cansaço
sim, o racismo me deprime
mas a endorfina de ler Carolina Maria de Jesus
de sentir na alma o meu bom samba de raiz
de Clementina e Jovelina Pérola negra
vence tudo com a força da ancestralidade
o racismo ainda bate na minha porta
com seus mandados sem justiça
mas não estou
eu sou
negra e livre
negra e linda

o racismo não tem paz
não foi ele que inventou o jazz
nem o soul
o racismo não é ninguém
mas eu sou.
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que mulher que
sou
me pergunto
espelhada
que mulher tem essa pele
desbotada
o que sou de mulher
com cabelos armados
e perigosos
que mulher periga
na linha encardida
da caixa parda
que mulher que sou
aos teus olhos
de mulher
sou repetição
diferença
ou sou resposta
quem sabe
ausência
que sou eu
mulher
misturada
entre cores
diluídas
e marcas
deixadas
não sei que mulher
é meu tipo
de ser
se sou como ela
como outra
se minhas raízes
se fazem entender



pergunto
no espelho
com o tubo
de creme
[pingaram três gotas
no tapete]
que mulher sou eu
mulher-quase
mulher-nem-tanto
mulher-um-pouco-demais
para não ser



Caso de polícia

Um grito de menino,
um estampido da polícia,
mais um tiro certeiro.
O sangue foi lá no céu da pátria,
desenhar mais um rosto negro
na bandeira brasileira.
O sangue não era preto nem branco.
escorreu quente de vida,
rubro, vermelho.
Era de mais um jovem negro brasileiro.
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eu amo um homem negro

eu amo um homem negro e
quando acordo
a primeira coisa que faço é
checar sua respiração
checar todos seus membros
checar com um olhar que atravessa todas as camadas da pele se
todos os seus órgãos estão em funcionamento.

eu amo um homem negro e
quando ele sai
o que eu digo é:
não esqueça seu documento de identidade
não esqueça seu passaporte
não esqueça seu greencard

às vezes, me pergunto se
nossas bisavós diziam aos nossos bisavôs:
não esqueça sua carta de alforria
não esqueça a prova de que é humano
a prova de que é livre.

eu amo um homem negro e
quando ele sai
o que eu digo é:
não cubra seu rosto
não encare
mantenha suas mãos à vista

o que eu digo é:
não permita que te confundam.
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eu amo um homem negro e
quando ele retorna
eu conto as feridas
que o dia abriu no seu corpo.
eu amo um homem negro.
eu amo um homem negro
e esse amor me obriga
um ritual diário.



As diversas facetas do eros na modernidade

Afrânio dos Reis Silva 
Naíse Paula Santos Ramos1

 A perspectiva da sociedade acerca dos relacionamentos amorosos 
tem sofrido constantes remodelações na modernidade, assim como sua res-
pectiva postura diante dos mesmos. De acordo com o sociólogo Zygmunt 
Bauman (2004), as estruturas sociais estão se tornando líquidas. Devido 
à efemeridade, que está cada vez mais presente nas dinâmicas sociais, os 
vínculos entre os seres humanos não apresentam solidez, fazendo com que o 
próprio conceito de amor passe por uma redefinição. 
 Estudiosos do campo das ciências humanas, como o filósofo Byun-
g-Chul Han (2017), alegam que isto se dá não apenas devido à infinitude de 
possibilidades, mas também pela erosão do “outro”. Numa sociedade cada vez 
mais narcísica e voltada para suprir às necessidades do ego, o campo do “ou-
tro” vem sofrendo um desmantelamento, que tem como consequência uma in-
flexão do eros, que pressupõe necessariamente uma espécie de encantamento 
por outro ser. 
 Eros é o espaço ou o estado intermitente entre o diáfano, quase pu-
dico, com uma euforia lasciva. Não se trata exatamente de um sentimento/
fenômeno que compreende a junção do amor abnegado com a atração sexual. 
Na verdade, o eros é a forma mais sublime da paixão, na qual os sentidos 
assumem o papel de protagonistas, sem, contudo, tratar-se de algo resumido 
à esfera material, contato isolado dos corpos. Ao sublimar os sentidos, encon-
tra-se a camada espiritual – não religiosa – que sofre inflexões permanentes, 
responsáveis por um impacto indescritível no indivíduo. Devido à natureza 
sutil de eros, ainda que intensa, este atinge e transmuta a camada mais pro-
funda que compõe o ser. 
 No poema abaixo, percebe-se uma correlação entre a possibilidade 
de sentir as carícias trocadas com o parceiro e as sensações derivadas da co-
nexão estabelecida com esse outro indivíduo, que sublimam os cinco sentidos 
e promovem uma euforia tanto na esfera física – o prazer corporal -, quanto 
na esfera emocional – prazer espiritual: 

1 Discentes do curso de Letras da Universidade do Estado da Bahia



Conversa de molhares 

em tua boca 
a palavra puta 
é balão inflado 
bem dentro 
do meu ouvido 
faz-se motim 
peito arregaçado 
(sem parcimônia) 
buraco no tronco 
jatos de saudade 
hiatos divididos 
festa 
dilúvio 
se faz 
do cu ao coração.

(Daniela Galdino, v. 1, p. 36)

 Apesar de o eros ser popularmente associado na atualidade estri-
tamente com o aspecto sexual, Platão também apresenta a perspectiva de 
que este fenômeno possibilita a união das duas partes que compõem o ser 
original, que seria andrógeno. Neste sentido, há uma pulsão magnética que as 
atrai, a fim de restabelecer a forma primária, ato que somente poderia ocorrer 
através de eros. O autor do poema abaixo ilustra como tal reconhecimento 
intuitivo se dá de maneira nebulosa:

Do meu amor, seus olhos 

Direi do meu amor seus olhos 
porque os vi primeiro quase que outros 
em algo como um espelho, algo metálico. 
Eles me olhavam fantasmas quase que mágicos, 



eram dois e dourados na superfície prata, 
fixos em mim, presos, como se guardas. 
Eu o amei sem o ver inteiro: o meu amor, 
naquele instante de fantasmagoria. 
Direi do meu amor o que não era 
sem jamais saber o que seria. 

(Marcus Vinicius Rodrigues, v. 1, p. 41)

 É perceptível que, ao mesmo tempo em que o eu lírico é atraído por 
um semelhante – ele consegue analisar o interior do parceiro através de seus 
olhos, que refletem parte do seu ser –, também reconhece que não faz isto de 
forma completa, pois ele ainda representa a outra parte, o “outro” desconhe-
cido.
 O amor erótico tem sido substituído pela mera atração física, que, 
por sua vez, é confundida com este sentimento mais profundo. Com isto, a 
remodelação da sociedade ao admirável mundo líquido promove uma insatis-
fação, que tem se tornado cada vez mais frequente nos relacionamentos, pois, 
mesmo com a busca de estabelecimento de elos mais duradouros e complexos, 
essa possibilidade se encontra distante pela configuração sistemática de uma 
sociedade narcísica.
 Compreende-se, a partir da seleção dos poemas, que a poesia erótica 
permite uma contemplação do outro, da euforia que estimula uma série de 
sensações no ser humano e, consequentemente, o permite experienciar um 
contato mais profundo consigo mesmo. Além disto, ela propicia um contato 
com a utopia, diante do contato íntimo e genuíno entre seres, pois, segundo 
Platão, o eros representa a busca pelo ideal, o bem e o belo:
 

38. Amo

Eu disse 
que não me moveria daqui
antes de ser curada 
pelo seu olhar



seu andar
seu furor
seu esmorecer
seu partir

e ficar

Eu disse que lamberia seus testículos
e beijaria sua vulva
sumiria no mundo
me transportaria para um outro
para uma esfera menos hipócrita
menos tola 
e ainda assim
sedenta

Eu disse

mas os tártaros chegaram 
e nos arrastaram
para um país de lestrigões e ciclopes
ao encontro dessa sombra mínima
adormecida sobre leves
e pesados bíceps
(inútil veludo
a velar 
nossas minúsculas 
mortes)

Eu disse, eu digo: amo 
Lá fora, incansável, a servidão 
adormece

(Marize Castro, v. 5, p.  139-140)
 



 Tendo em vista que a produção poética promove um reconhecimento 
de aspectos que precisam ser remodelados e que sua função está intrinseca-
mente voltada para a evocação da consciência adormecida sobre determina-
dos fatos, os poemas apresentam uma diversidade imagética de eros e de sua 
inflexão na contemporaneidade. Diante do desmantelamento do eros, verifi-
ca-se a possibilidade da poesia auxiliar esta problemática de ordem social:
 

O trabalho poético é às vezes acusado de ignorar ou suspender 
a práxis, contudo, o poema acende o desejo de uma outra exis-
tência, mais livre e mais bela. A poesia traz, sob as espécies de 
figura e de som, aquela realidade pela qual, ou contra a qual, 
vale a pena lutar.(BOSI, 2000, p. 192)

 
 Assim, observa-se o atrelamento da poesia com eros, um fenômeno 
orgânico da subjetividade humana, essencial para que os indivíduos ampliem 
sua percepção de si mesmos no mundo externo e do seu vínculo interno com 
o “outro”, que os impulsiona para a construção de vínculos mais significa-
tivos e para a apreciação/realização do bom e do belo. Torna-se, portanto, 
primordial que empenhos sejam efetuados a fim de restabelecer uma conexão 
saudável entre o eros e a humanidade. Como afirma Wilde (1998), o campo li-
terário e as demais artes têm a suscetibilidade de engajar a vida em sua esfera 
utópica. 
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adri aleixo

É Poeta e Professora de Literatura de Minas Gerais. Participa das antologias 
Escriptonita, 30 anos do Psiu Poético, Contemporâneas, Planner 2018 e Sobre 
Lagartas e Borboletas. Possui textos publicados em sites e revistas de todo 
país como Suplemento Literário de Minas Gerais, entre outros. Publicou dois 
livros de poesia pela editora Patuá: Des.caminhos (2014) e Pés (2016) e a pla-
quete Impublicáveis em 2017. Integra, neste ano de 2018, o Circuito Arte da 
Palavra, pelo Sesc Nacional.

adriane garcia

poeta, nascida e residente em Belo Horizonte. Publicou Fábulas para adulto 
perder o sono (Prêmio Paraná de Literatura 2013, ed. Biblioteca do Paraná), 
O nome do mundo (ed. Armazém da Cultura, 2014), Só, com peixes (ed. Con-
fraria do Vento, 2015), Embrulhado para viagem (col. Leve um Livro, 2016), 
Garrafas ao mar (ed. Penalux, 2018).

alex simões

alexsim (1973) é poeta e performer soteropolitano. Acaba de lançar seu quarto 
livro de poesia intitulado “trans formas são” (organismo Editora) e vem atu-
ando na cena cultural baiana desde os anos 90, com poemas e performances 
que põem em diálogo a poesia, a música, as artes visuais e o artivismo. Tem 
poemas em diversas antologias, coletâneas e revistas nacionais e internacio-
nais, traduzidos para o inglês e o espanhol. Tem um blog: toobitornottoobit.
blogspot.com.br email: poetalexsimoes@gmail.com 

ana célia da silva 

nasceu em Salvador, na rua do Bispo, no Terreiro de Jesus em 25/08/1940. 
Fez Mestrado e Doutorado na Faculdade de Educação da UFBA. Juntou-se ao 
grupo formador do MNU em 05/1978, onde criou o Grupo de Trabalho de Edu-
caçaão Robson da Luz. Publicou pela Editora da UFBA: A discriminação do 
negro no livro didático, 1995; A desconstrução da discriminação do negro no 



livro didático, 2001; O terreiro, a quadra e a roda Organizadora com Edivaldo 
Boaventura, 2004; A representação social do negro no livro didático – o que 
mudou por que mudou, 2011. Retrospectiva de uma trajetória de ações afir-
mativas precursoras à Lei 10.639/03 2017 Publicou em diversas coletâneas de 
diversos estados. Está escrevendo fragmento, sua biografia.

anderson freixo

nasceu em Niterói, em 1990, e foi criado na cidade de Nilópolis, na Baixada 
Fluminense. Aos dezesseis, mudou-se para Salvador, onde, mais tarde, fre-
quentou o curso de Letras da UFBA, tendo recebido a titulação de Bacharel 
em Letras – Inglês em 2016. Já trabalhou como auxiliar de escritório, livreiro, 
ambulante, agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, revisor de material 
didático e, atualmente, trabalha como tradutor e revisor freelancer. Escreveu 
seu primeiro poema aos 14 anos. Sete anos depois, em 2011, teve seu conto 
intitulado Gato das Sete Mortes publicado na revista eletrônica Outros Ares, 
sob o pseudônimo de Don Soares. Utilizando o mesmo pseudônimo, publicou 
os contos Menina Ansiosa e Cotidiano, no ano seguinte, na mesma revista. 
Em 2013, foi um dos finalistas do 4o Prêmio Literário Sérgio Farina, conquis-
tando o segundo lugar na categoria Poesia, com seu poema Saudade da dor. 
Nesse mesmo ano, publicou seu conto O homem e a morte, na revista Mallar-
margens. A partir então, teve diversos poemas e contos publicados, já utili-
zando seu próprio nome, nas revistas Samizdat, Mallarmargens, Desenredos, 
Subversa e Revista EMA.
 

andré luiz pinto

nasceu em 1975, Vila Isabel, Rio. Doutor em Filosofia pela UERJ, leciona na 
FAETEC e SEEDUC. Casado com Cristina Melo, pai de Tales Melo da Rocha. 
É autor de: Flor à margem (1999), Um brinco de cetim/Um pediente de satén 
(Maneco, 2003), Primeiro de Abril (Hedra, 2004), ISTO (Espectro Editorial, 
2005), Ao léu (Bem-te-vi, 2007), Terno Novo (7Letras, 2012), Mas valia (Me-
gamíni, 2016), Nós, os dinossauros (Patuá, 2016). Nesse ano, sairá Migalha, 
também pela 7Letras.



ângela vilma
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ra-Vida (Jotanesi Edições, 1990), Poemas Escritos na Pedra (Jotanesi Edições, 
1994), Poemas para Antonio (Ed. P55, 2010) e A solidão mais funda (Ed. Mon-
drongo, 2016); e de contos: A casa (MAC, 1997) e Ela, João e o Terno (MAC, 
1998). Integrou, entre outras, as seguintes coletâneas: Sete faces (UEFS, 
1996), Figuras contínuas (UFPE:MAC, 2000), Concerto lírico a quinze vozes 
(Ed. Aboio Livre, 2004), Tanta Poesia (Menção Honrosa, Prêmio Banco Capital 
2005), Brasil Retratos poéticos (Escrituras, 2009), Mulheres Poetas & Baianas 
(Salvador: Caramurê, 2018). Lançou, em 2004, pela FUNCEB, sua dissertação 
de mestrado, A tessitura humana da Palavra: Herberto Sales, contista. Atual-
mente é professora adjunta de Teoria da Literatura da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB). Tem, desde 2007, o seguinte blog: www.aeronau-
ta.blogspot.com. Publica também em sua página do Facebook. 

antonio brasileiro

nasceu em 1944, nas Matas do Orobó, sertão da Bahia. Escritor e artista plás-
tico, participou de uma centena de exposições e publicou quase trinta li-
vros de poesia, ficção e ensaio. O último de poesia: Lisboa 1935, Mondrongo, 
2015. 

ari sacramento

forjado pelos ventos, acredito na palavra como quem olha para uma escultura 
e vê: dura, precisa, robusta. Por isso, o jeito de me dizer poeta é algo mais di-
fícil que os pareceres de quem admiro como poeta, contista, escritora. Do do-
mínio das inseguranças, fiz-me professor... de história das escritas, dos tex-
tos, das narrativas de quem não disse, na UFBA, quando professor há mais de 
uma década, chamam-me de filólogo; lá em casa, que é reino de muita novi-
dade, sou sempre Arizinho - jeito de corpo que sempre me faz emocionar. 

ba kimbuta
Obra musical: Universo Preto Paralelo (U.P.P.) - álbum (2012) Email: pretba@
gmail.com 



bélico
Obras litero-musicais: OQquado - álbum (2012), OQuadro Seu Roque - álbum 
(2017) Email: ivanigro@hotmail.com *Bélico é uma assinatura estética de 
Ivan Nigro aka Rapper Feeza (oquadro)
berimba de jesus 
Obras publicadas: Encarna (2008), Multívo (2010), Arrabalde (2012) Email: 
berimbajesus@gmail.com

bruno santana

É homem trans negro, poeta, soterapolitano, professor de Educação Física, 
pesquisador na área de gênero, direitos humanos e masculinidades, reikiano, 
militante do coletivo de Transs Pra Frente, transbatukeiro e protagonista 
na luta contra a transfobia. Sou poesia em movimento, sou arte, amor e resistência

caio araújo

É um cineasta experimental e artista multidisciplinar brasileiro, atuando 
também no campo da música, poesia e fotografia. Formado em Cinema e Vi-
deo (2011) e Pós-graduado em Artes Visuais Cultura e Criação (2013), par-
ticipou de diversos festivais do Brasil recebendo prêmios de melhor filme 
experimental e melhor filme de ficção no festival Cidade Filmada (2009). Res-
ponsável pela concepção e execução da vídeo instalação Hipnose da Realida-
de Caótica , em exposição no projeto VISIO coletivo, em Salvador e pela exi-
bição de vídeos experimentais para exposições em salões de arte, como nos 
Salões de Artes Visuais da Bahia. Atua como produtor audiovisual e curador 
de filmes nos projetos Dominicaos e LowFi - Processos Criativos. Atualmente 
pesquisa cinema expandido e desenvolve trabalhos utilizando a fotografia 
como resultado de processo criativo em transito com outras linguagens. Tam-
bém é pesquisador no grupo de estudos LACIS - Laboratório de Análise e 
Criação em Imagem e Som (UFRB/CNPq) e Elétrico - Grupo de Pesquisa em 
Ciberdança (UFBA)
 



cide piquet
nasceu na cidade de Salvador, Bahia, em 1977 e mudou-se para São Paulo 
em 1995, quando veio estudar Letras na USP. Publicou traduções de poemas 
de D. H. Lawrence e Giuseppe Ungaretti em revistas literárias. Histórias para 
brincar, de Gianni Rodari, sua primeira tradução literária em prosa, recebeu 
o selo Altamente Recomendável para Jovens da FNLIJ. Trabalha no mercado 
editorial desde 1999.

cristal

nasceu poesia em junho de 2002, começou na poesia escrevendo versos no 
Orkut, sempre manifestando de diversas maneiras o amor pela escrita. Em 
2017 foi finalista representando o Slam Peleia na Primeira Final Gaúcha de 
Slam, representando pela primeira vez o Rio Grande do Sul no Slam BR 2017 
- Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. Participou da Abertura da Festipoa 
Literária em 2018, trazendo importantes referências negras como, Conceição 
Evaristo e Djamila Ribeiro. E seguindo a programação do evento,abriu o show 
da cantora Luedji Luna, ao lado das poetas Mel Duarte e Luna Vitrolira. Foi 
artista convidada no sarau Sopapo Poético - Ponto Negro da poesia,impor-
tante referência negra do estado do Rio Grande do Sul, seguiu fazendo apre-
sentações em universidades, aberturas de shows como o lançamento do EP 
da cantora Raquel Leão, fez parceria em uma campanha internacional para 
a Casa de Cinema de Porto Alegre, e participando dos slams, competições 
de Poesia Falada. Em 2018 lançou seu livro independente “Quando o Caso 
Escurece” com poesias autorais e inéditas e é integrante do coletivo Poetas 
Vivos que estreou seu primeiro espetáculo em outubro de 2018: “Vida Longa 
à Resistência - O Espetáculo”

cristiane sobral 

é carioca e vive em Brasília. Atriz, professora de teatro da SEDF e escritora. 
Mestre em Teatro (UnB). Membro do Sindicato dos Escritores. Ganhadora do 
Premio FAC 2017 Culturas Afro-Brasileiras. Ocupa a cadeira 34 na Academia 
de Letras do Brasil (ALB). Tem 5 publicações em prosa e poesia sendo a mais 
recente: “Terra Negra”, Ed. Malê. Em 2018 comemora nos palcos brasileiros os 
20 anos do espetáculo “Uma boneca no lixo” no qual atua e assina a drama-



turgia. Escreve no blog: cristianesobral.blogspot.com Instagram @cristiane-
sobralartista.

david biriguy

Obras publicadas: “Útero de retratos mundanos” (2013), “poemas sem cabres-
tos” (2014), “Correspondências ao acaso” (2018), todas pelo selo Lara Cartone-
ra – Belo Jardim/PE Email: henrique.biriguy@gmail.com

deisiane barbosa

é poeta, escritora e artista visual, natural de Cachoeira-BA. Desenvolve o 
projeto cartas à Tereza, no qual o texto literário é explorado em desdobra-
mentos visuais, tais como arte postal, fotografia, videoarte e livro de artis-
ta. Publicou cartas à Tereza: fragmentos de uma correspondência incompleta 
(2015) e o livro de poemas desavesso (2016), ambos, livros de artista de produ-
ção independente. bdeisiane@gmail.com | cartasaatereza.wordpress.com 

dinha

Obras publicadas: De passagem mas não a passeio (2006), Gado cortado em 
milprantos (2017). Email: marianilda@usp.br

ederval Fernandes

nasceu em Feira de Santana, Bahia, em 1985. Tem dois livros publicados: 
“O livro conta corrente” (Ed. Sarò, 2014) e “Novas ofertas de emprego para 
Ederval Fernandes” (ParaLeLo13S, 2018). Há também poemas publicados em 
revistas e jornais como Modo de Usar (Brasil), Portal OXE (Brasil), Enfermaria 
6 (Portugal) e Le Monde Diplomatique (Portugal).

fabiana lima
Sem obras publicadas Email: negafya@gmail.com 

felipe cruz

é professor e escritor. Publicou os livros de poesia Acúmulo (2016), Os cegos 
dormem (2018) e o ensaio autobiográfico Você nunca fez nada errado (2019). 



Já contribuiu para publicações eletrônicas escrevendo textos sobre cinema e 
literatura. Atua também na área da produção audiovisual, da fotografia e da 
teoria literária. 
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É baiano de Ilhéus-BA, linguista e professor da Universidade Federal do Sul 
da Bahia, sendo autor de dois livros, O maníaco das onze e meia e Este fingi-
mento e outros poemas. 

geraldo figueiredo

De mim não sei quase nada. Disseram que nasci em Santo Antônio do Por-
to, Minas Gerais o que, não sei se por equívoco ou interesse do escrivão, na 
época, fez constar na certidão o meu nascimento em Governador Valadares, 
MG, cidade principal, próxima, sede do cartório. Autor de “ALGUMA POESIA 
ALGUMA”, (organismo, 2016). 

giovani baffô

Obras publicadas: Delitos & Deleites (2010), Pequenos Golpes (2012), Ponte 
Pálpebra (2013), Sonho de Bicho (2016), A Maior Dor do Sol (2018) Email: ba-
fogi@yahoo.com.br 

glauco mattoso

Nasceu em São Paulo, em 1951. Cursou biblioteconomia (na Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo) e letras vernáculas (na USP), ainda nos anos 70 
participou, entre os chamados “poetas marginais”, da resistência cultural à 
ditadura militar, época em que, residindo temporariamente no Rio, editou o 
fanzine poético-panfletário JORNAL DOBRABIL (trocadilho com o JORNAL 
DO BRASIL e com o formato dobrável do folheto satírico) e começou a cola-
borar em diversos órgãos da imprensa alternativa, como LAMPIÃO (tablóide 
gay) e PASQUIM (tablóide humorístico), além de periódicos literários como o 
SUPLEMENTO DA TRIBUNA e revistas ESCRITA, INÉDITOS e FICÇÃO. Du-
rante a década de 80 e o início dos 90 continuou militando no periodismo 
contracultural, desde a HQ (gibis CHICLETE COM BANANA, TRALHA, MIL 



PERIGOS) até a música (revistas SOMTRÊS, TOP ROCK), além de colaborar na 
grande imprensa (crítica literária no JORNAL DA TARDE, ensaios na STATUS 
e na AROUND). São alguns de seus livros de poesia (traduzidos em 3 línguas): 
Línguas de papa (1982); Memórias de um pueteiro (1982); Centopéia – sonetos 
nojentos & quejandos (1999); Paulicéia ilhada – sonetos tópicos (1999); Geléia 
de rococó – sonetos barrocos (1999); Panacéia – sonetos colaterais (2000).

heitor dantas
É compositor com 7 discos lançados, além de trabalhos para publicidade, ins-
talações, games e vídeo. Tem peças de sound art selecionadas em projetos dos 
EUA e Canadá, tendo participado também de alguns prêmios e mostras. Com 
o show Invikta Praga se apresentou em Salvador, Curitiba, Rio e São Paulo 
e como produtor musical trabalhou em discos e EPs de diversos artistas. A 
participação na Revista Organismo é a primeira vez que um texto seu é pu-
blicado.

izabela orlandi

É autora dos livros O que esperar de uma flor amarela? (Patuá, 2013) e Vão 
dos bichos (Patuá, 2015). Nasceu em Vitória-ES, em 1991, e estuda psicologia 
na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

jarid arraes

é escritora, cordelista, poeta e autora dos livros “Redemoinho em dia quente”, 
“Um buraco com meu nome“, “As Lendas de Dandara” e “Heroínas Negras 
Brasileiras em 15 cordéis“. Curadora do selo literário Ferina, atualmente vive 
em São Paulo (SP) e tem mais de 70 títulos publicados em Literatura de Cordel.
 

jorge augusto

Obras publicadas: “Antilogia” (2011), O diferencial da favela, Enegrescências, 
Diversos afins, Germina Literatura. Não tem livro autoral Email: jorgeaugus-
todamaia@hotmail.com
 



josoaldo lima rêgo
é poeta e professor. Publicou os livros Motim (Coleção Megamíni, 2015) e Car-
caça (2016), ambos pela Editora 7Letras. Mora em São Luís.

 

jovina souza

Nasceu no estado da Bahia, mora atualmente em Salvador. Graduada em 
Letras vernáculas, publicou o primeiro livro intitulado Agdá em 2012 e o 
segundo “O caminho das estações em 2018. A poeta tem textos publicados 
em várias coletâneas, como os Cadernos negros e nas redes sócias. Tem par-
ticipado ainda de feiras literárias como a Flipelô e outros ventos literários. 
Contato:mbraw1@hotmail.com e facebook. 

kátia borges

é autora dos livros De volta à caixa de abelhas (As letras da Bahia, 2002), 
Uma balada para Janis (P55, 2009), Ticket Zen (Escrituras, 2010), Escorpião 
Amarelo (P55, 2012), São Selvagem (P55, 2014) e O exercício da distração 
(Penalux, 2017). Teve alguns de seus poemas incluídos nas coletâneas Roteiro 
da Poesia Brasileira, anos 2000 (Global, 2009), Traversée d’Océans – Voix 
poétiques de Bretagne et de Bahia (Éditions Lanore, 2012), Autores Baianos, 
um Panorama (P55, 2013) e na Mini-Anthology of Brazilian Poetry (Placitas: 
Malpais Rewiew, 2013). 

lande m. onawale

escritor e poeta, nasceu e mora em Salvador-Ba. Publicou, em edição do autor, 
os livros de poemas O Vento e Kalunga – poemas de um mar sem fim, e o de 
contos Sete – diásporas íntimas (Mazza Edições, BH). Adotado pelo MEC em 
2013. Tem publicado em antologias diversas, entre as quais destaca o Cader-
nos Negros (Ed. Quilombhoje, SP).
 



lílian almeida
É professora na Universidade do Estado da Bahia. Tem contos e poemas pu-
blicados em revistas literárias digitais (Subversa, Raimundo, Liberoamérica), 
portais literários e publicações impressas. Em 2014 publicou Todas as cartas 
de amor (Editora Quarteto). Participa do livro Além dos quartos: coletânea 
erótica negra Louva Deusas (São Paulo, 2015). Mantém o blog Cartas, fotogra-
fias e outros guardados (http://lirioalmeida.wordpress.com/).
 

líria porto

É natural de Araguari – MG, professora, poeta, com dois livros publicados em 
Portugal em 2009: Borboleta desfolhada e De lua; e dois livros publicados no 
Brasil pela editora Lê, em 2014, Asa de passarinho e Garimpo, este, finalista 
do prêmio Jabuti de 2015. É autora do blog tanto mar, tem poemas publicados 
em vários jornais, revistas e sites, entre eles Escritoras suicidas, Germina 
literatura, Mallarmargens, Zunai, blocos online, revista Raimundo, Zona da 
palavra. Participa de algumas antologias, entre elas Dedo de moça e Memó-
rias embaralhadas.
 

lívia natália

É poeta, Doutora em Literatura e Professora Adjunta de Teoria da Literatura 
na Universidade Federal da Bahia. Autora dos livros Água Negra (Prêmio 
Banco Capital de Poesia/2010), Correntezas e Outros Estudos Marinhos/2015 
(Ed. Ogum´s Toques Negros), Água Negra e Outras Águas/2016 (Caramurê), 
Dia bonito pra chover (Ed. Malê, 2017/ Prêmio APCA de Melhor Livro de 
Poesia do ano de 2017) e Sobejos do Mar (Ed. Caramurê, 2017). Participa da 
antologia É agora como nunca( Ed.Cotovia/Portugal e Companhia das Le-
tras/2017). Em 2018, lançou o seu primeiro livro infantil, As fantásticas aven-
turas de Lili (Ciclo Contínuo/2018), uma história narrada em versos. 

louise queiroz 

É mulher negra e lésbica, estudante de Letras na Universidade Federal da 
Bahia, nascida e criada em Salvador. Em 2016 publicou pela primeira vez no 



Enegrescência – Coletânea poética e no mesmo ano participou do Cadernos 
Negros, vol. 39: poemas afro-brasileiros.

luana muniz

É mineira. Hiperclitórica, priápica, tarada da peste. Faz Letras na UFMG e 
engata vários estudos sobre literatura erótica e o profano feminino. 24 anos e 
uma sanha descomedida por arte, principalmente a pouco ortodoxa. Escreve 
de forma nômade. Não confie nela. 

lubi prates

(1986) é poeta, editora e tradutora. Tem quatro livros publicados (coração na 
boca, 2012; triz, 2016; um corpo negro, 2018; sin país, 2018 - Uruguai); sendo 
o terceiro, contemplado pelo PROAC com bolsa de criação e publicação de 
poesia. Tem diversas publicações em antologias nacionais e internacionais. 
Organizou os festivais literários para visibilidade de poetas, [eu sou poeta] 
(São Paulo, 2016) e Otro modo de ser (Barcelona, 2018) e também participou 
de outros festivais literários no Brasil e em outros países da América Latina. 
É sociafundadora e editora da nosotros, editorial, é editora da revista literária 
Parênteses. Dedica-se à ações que combatem a invisibilidade de mulheres e 
negros. É mestranda em Psicologia do Desenvolvimento Humano, na Univer-
sidade de São Paulo.
 

luna vitrolira

Obra publicada: Aquenda (2018) Email: lunavitrolira.poesia@gmail.com 
 

mano teko

Obra musical: Procedr - ep (2015), KoléAtividade - coletânea (2015). Partici-
pação com o parceiro Buzunga nas coletâneas: Master Rio Rap (1995), Mo-
mentos do amor - Funky Melody (1997), Paradoxx Black Music Brasil (1997), 
Clássicos do rap (1999) e outras. Email: mcteko@gmail.com 



marcelo adifa
Nascido em Sorocaba /SP em 1979, é roteirista e redator. Autor de Saltar Va-
zio (Penalux/2018); A Quem Se Fizer Estrela (2016/Penalux) e Exílio (2015/ 
Penalux), entre outros. Foi Diretor de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba 
e Assessor Parlamentar. 

márcio oliveira

Sou natural de Resende Costa, cidadezinha mineira outrora lerda e desmoto-
rizada, onde dei os primeiros passos na arte da contemplação e da distração, 
que formam hoje a base emocional da minha atividade criativa – ao lado, 
claro, da angústia primeva que a nós todos, poetas, nos impele a escrever. 
Mudei-me para Belo Horizonte aos 18 anos para cursar Letras na UFMG. Ali 
fiz bons amigos, aprendi a ler melhor e tomei preguiça de boa parte da crítica 
literária. Escrevo poemas e eventualmente contos e também sou compositor 
de canções. Em 2015, ganhei dois prêmios literários: na categoria Coletânea 
de Poemas do III Prêmio Ufes de Literatura e no IV Concurso de Contos de 
Ituiutaba – “Águas do Tijuco”, promovido pela Fundação Cultural de Ituiuta-
ba. Desejo em breve publicar meu primeiro livro de poemas e gravar um disco 
com canções da minha lavra.
 

marcus vinícius rodrigues 

(1968) nasceu em Ilhéus, Bahia, e reside em Salvador. Contista e poe-
ta, publicou, entre outros, “Pequeno inventário das ausências” (Funda-
ção Casa de Jorge Amado, 2001) e “Se tua mão te ofende” (P55 Edições, 
2014). Email: marvin.mvr@gmail.com Blog: cafemolotov.blogspot.com

maría tabares
(1958). Poeta egresada de la Escuela de Escritores de México, SOGEM. Ha sido 
publicada en revistas y antologías en Colombia, Ecuador, México, Argentina 
y Francia. Vive en Bogotá. Ha publicado La luz, poemas de sombra, Primer 
Premio Ediciones Embalaje, 2011. Los Sombra, Mención de Honor, Premio Na-
cional de Poesía Ciudad de Bogotá, 2013. Álulas, 2014. Sinfonía, De mi sangre 
nacerán pájaros, 2017, entre otros.



mariana de matos
(MG/PE) é artista visual e poeta. Reside em Recife. Graduou-se em Artes 
Visuais na Escola Guignard (UEMG) e cursa mestrado em Teoria Literária 
PPGL/UFPE). Investiga relações de poder, contra-narrativas históricas, repre-
sentação, subjetividade e pensamento decolonial. Se dedica à fusão entre os 
campos da imagem e da palavra e à tradução do cotidiano pela perspectiva 
da poesia. Atua com ideias que norteiam suportes e linguagens híbridas. De-
senvolve trabalhos em pintura e costura, interferências em madeira, livros de 
artista, arte relacional, instalações, cadernos literários, ações, performances 
literárias e intervenções poéticas urbanas. Lançou 5 livros e desenvolve desde 
2010 o projeto Poesia como Paisagem, procedimento poético urbano. Fundou 
o selo de literatura expandida Bendito Ofício (2016) e a organização MUNA 
(mulheres negras nas artes/2017). Atualmente desenvolve o projeto literário 
AS poetas do pajeú, no sertão de Pernambuco e a pesquisa O periférico no 
centro: A contribuição da poesia negra para o pensamento decolonial.
LIVROS PUBLICADOS 2009 Para acabar com as obras primas ou sobretudo o 
verso [UEMG] 2010 Prosa e Verbo [Ed.Bendito Ofício] 2014 Meu corpo é um 
esconderijo [Ed.Penalux] 2016 Meta [Bendito Ofício] 2017 Poesia pra Pixo 
[Bendito Ofício]

mel adún

Publica regularmente contos e poemas na série Cadernos Negros e participou 
da Coletânea Poética Ogum’s Toques Negros. Lançou os volumes infantis A 
lua cheia de vento e Adumbi, voltados para o projeto de narrar à criança e 
ao estudante a beleza muitas vezes despercebida em função da hegemonia da 
televisão e demais meios de comunicação de massa responsáveis em grande 
medida pela ausência de hábito de leitura entre os mais jovens. 

michel yakini

Obras publicadas: Desencontros (2007), Acorde um verso (2012), Crônicas de 
um peladeiro (2014), Amanhã quero ser vento (2018) Email: michelyakini@
gmail.com
 



morgana poiesis
Morgana Barbosa Gomes (1983) nasceu em Feira de Santana e reside em 
Vitória da Conquista. Comunicóloga, artista e gestora cultural, é mestre em 
Artes Cênicas pela UFBA. Colabora com poesias em jornais (O Pla-
nalto, Folha Solta, O meio), em sites (por tal Cronópios), l i-
vros (Submidialogias e Quartos de Hotel), revistas e o progra-
ma radiofônico Minutos de Poesia. Atualmente dedica-se à literatura 
epistolar como escrita performativa e à produção de livros-objetos artesanais. 
Email: morganapoiesis@gmail.com

neson maca
Obra publicada: Afro-rismas, com Pablo Dinada (2014), Gramática da Ira 
(2015) Email: nelsonmaka@gmail.com 

ni brisante

nasceu no verão de 85, em Acajutiba-BA. Pensa que poesia é o que a gente 
sente. O resto é literatura. Com obras traduzidas para o francês, espanhol, 
inglês e italiano, Ni resiste atualmente em São Paulo. Onde lançou Selin Tro-
voar, Tratado sobre o coração das coisas ditas, Para Brisa, Se eu tivesse meu 
próprio dicionário, A revolução dos feios, Meninos que não vão a casamentos 
e outras presepadas. Email: nibrisant@gmail.com 
Orlando Pinho (1950) nasceu em Santa Bárbara, Bahia, e reside em Salvador. 
Atualmente realiza, em parceria com Heitor Dantas, o evento multiartístico 
Dominicaos. Tem poemas publicados em antologias nacionais e internacio-
nais. Nos anos 70 ajudou a editar a revista Semiótica (1974). Não tem livro 
publicado. E-mail: orlandopinho.10@gmail.com Blog: pensapulsa.blogspot.
com.br

paloma franca amorim

é escritora. Nasceu em 1987 na cidade de Belém do Pará, na região amazôni-
ca. Autora do livro de contos e crônicas “Eu Preferia Ter Perdido um Olho”, 
publicado pela editora Alameda no ano de 2017, foi cronista ao longo de dez 
anos do jornal paraense O Liberal. Atualmente é colaboradora do caderno de 
cultura Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo e do site Opera Mundi.



pingo do rap
Obras literomusicais: Força do Rap - álbum (2000), Quebra Kabeça - álbum 
(2015) Email: pingodoraprj@gmail.com
 

roberta tavares

poeta e ativista cultural. Frequentadora e articuladora de eventos literários 
na cidade de Belém onde costuma exercitar a poesia na oralidade através da 
declamação e da leitura em voz alta. Atualmente organiza junto com outros 
poetas o “Sarau do Povo da Noite” evento de poesia falada que circula por 
Belém reunindo uma diversidade de poetas, principalmente jovens com pro-
pósito de desengavetar seus poemas. Vive em Belém há mais de 9 anos, mas 
sua origem e raízes mais profundas estão no interior da Amazônia, mais pre-
cisamente nas áreas quilombolas do baixo rio Bujaru, na margem do igarapé 
Cravo. Roberta é também historiadora formada pela Universidade Federal do 
Pará onde atualmente é mestranda no Programa de Pós-Graduação de His-
tória social da Amazônia (PPHIST-UFPA) onde desenvolve pesquisas sobre o 
tema da escravidão negra na Amazônia oitocentista. 

sérgio são bernardo

Filósofo, escritor, advogado, militante do movimento negro, Ogan de Oya do 
Terreiro Ile Asé Taoya Logni. Doutorando do Programa de Doutorado Multi-
disciplinar e Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento. Professor da 
Uneb. Ex-Coordenador Executivo do Instituto Pedra de Raio – Justiça Cidadã, 
autor dos livros Xangô e Thémis, estudos sobre direito, filosofia e racismo 
(2015) e Comentários ao estatuto da igualdade racial e Combate à Intolerância 
Religiosa do  Estado da Bahia, com Cleia Costa.
 

tatiana faia

(Portugal, 1986). É doutorada em Literatura Grega Antiga com uma tese sobre 
a Ilíada de Homero (Back Across the Barrier of the Teeth. Studies on Homeric 
Characters: The Iliad). Com José Pedro Moreira e André Simões editou a re-
vista Ítaca: Cadernos de Ideias, Textos & Imagens (2009-2011) e actualmente 



é editora da Enfermaria 6. É autora dos livros Lugano (2011), Teatro de rua 
(2013), São Luís dos Portugueses em Chamas (2016) e Um quarto em Atenas 
(2018). Vive e trabalha em Oxford.

vanessa teodoro trajano 

(Teresina- Piauí), reside atualmente em Brasília-DF. Além de escritora, é 
professora de língua portuguesa com mestrado em Estudos Literários pela 
Universidade Federal do Piauí. Possui publicações, entre antologias e obras 
individuais, as quais se destacam Mulheres Incomuns (2012, contos), Poemas 
Proibidos (2014) e Doralice (2015, romance). Possui um livro de contos no 
prelo: Ela não é mulher pra casar.

veronica stigger 

(Porto Alegre, RS) é escritora, crítica de arte e professora universitária. Le-
ciona nas pós-graduações em História da Arte, Fotografia, Práticas Artísticas 
e Práticas Curatoriais da FAAP. Possui onze livros publicados, entre os quais 
estão: Os anões (2010), Opisanie Swiata (2013) e Sul (2016). Com Opisanie 
Swiata, seu primeiro romance, recebeu os prêmios Machado de Assis, São 
Paulo (autor estreante) e Açorianos (narrativa longa). Com Sul, angariou o 
Prêmio Jabuti.
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Este número onze da revista de literatura brasileira contemporânea Orga-
nismo é resultado de oficinas ministradas junto aos alunos do ensino médio 
integrado do curso de mecânica do Instituto Federal da Bahia e discentes 
dos primeiros semestres do curso de Letras da Universidade do Estado da 
Bahia, campus Alagoinhas. Os estudantes propuseram sua re-edição da re-
vista, levando em conta os dez primeiros números da publicação. Cada dupla 
estabeleceu seu próprio critério de seleção, propondo um conjunto de poemas 
a serem republicados, dando novo sentido a esta outra aparição dos textos. 

Todos os poemas que aparecem aqui estão dispersos nos números ante-
riores da revista. Sendo este número uma duplicação fragmentária e re-
ordenada dos números anteriores, um simulacro deleuziado, sem dúvidas. 
Todos os exemplares deste número serão doados às escolas da rede pública 
da Bahia.


